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Indija gausianti 
savyvaldą

ginsis
ANGLIJOS KARALIUS PRI

ŽADA INDUSAMS DIDESNES 
TEISES.

Indusai turės balsą valdžioje. 
Parlamentas užsidarė Iki vasa 

rio 10 d.

Bolševikai siūlo taiką 
Lenkijai

Latvija taiklusis su bolševikais

Bolševikai atkariavo didelius, plotus žemės
LIETUVA IR LATVIJA GINSIS 

IŠVIEN. .

Sutvėrė defensivę sąjungą ir 
bendrai komanduos armija.

buojami po 8,000 į dieną ir la
vinami sovietu militarėse mo-

i I

kyklcse, kad pagelbėjus tai

£l INKSMŲ KALĖDŲ 
-Z! visiems Naujienų skai
tė tytojams, draugams ir

bendradarbiams linki
k ,

Redakcija ir Administracija
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Tarp angliakasių g q
3,001) ANGLIAKASIŲ ava av

SUSTREIKAVO.

Protestuoja prieš apkaJinimą jų 
vadovo Hovvat.

Chicagoje

COPENHAGEN, gr. 23.— 
Latvijos biuras gavo žinią iš 
Rygos, kad Kaune sutverta de- 
fensivė ir ofensivė sąjunga tarp 
Latvijos ir Lietuvos, tikslu ben 
drai ginties nuo atakų vakaruo 
se ir rytuose. Sąjunga parėdo, 
kad tų dviejų šalių armijos tu
rės bendrą komanduotoją ir 
bendrą generafi štabą.

Nesenai Trockis pasakęs, kad 
jis mano, jog bolševizmas giliai 
įleido šaknis Chinijojc, kur ti
kimasi bolševikiškos revoliuci
jos. Tvirtinama, kad jįs mano 
panaudoti chiniečius įsiverži
mui į vakarinę Europą.

LONDONAS, gr. 23.—Kara
lius Jurgis šiandie išleido pro
klamaciją, kurioj paskelbimą 
nauji parėdyntoi, kurie suteiks 
Indijai didesnę savyvaldį.

Proklamacija apibudina val- 
džio bilių, kaipo istorinį aktą, 
suteikiantį senai indusų pagei
daujamą atstovybę. Ji kviečia 
žnikmes ir valdininkus dirbti iš 
vien, kad padarius naująjį val
džios pieną pasisekimu.

Proklamacija ta|X) išleista 
karaliui kalbant parlamente. Jį 
uždarant iki vasario 10 d.

Karalius savo kalboje prisi- 
m)inė apie ratifikavimą taikos 
sutarčių ir išreiškė viltį, kad ir 
kitos bus neužilgo padarytos.

Jis išreiškė apgailestavimą 
Rusijos padėties ir nurodė į es
antį draugiškumą tarp taikiniu 
kų ir susivienijusių valstybių, j

Pakėlė algą rjub 
siuviams

Arbitracijos taryba nutarė vėl 
pakelti algas rubsiuviams.

Nelaimes su traukiniais
15 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 

SUSIDURIU^ TRAUKINIAMS.

PITTSBURGH, Kas., gr. 23. 
- 17 anglių kasyklų, kuriose 

dirba apie 3,000 angliakasių 
šiandie buvo uždarytos, kadan
gi angliakasiai sustreikavo pro 
testui prieš teisėjo Anderson, 

Indianapolis, Ind., uždarymą 
kalėjiman jų distrikto preziden 
to Alexander Howat.

6c KARFERIS CHICAGOJE 
NUO SUBATOS.

Karteris Chicagoje dabar bus 
6c, vaikams 3c.

True translnlion fl!°d with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 21, 1919 
as reąuired by the act of Uct. 6, 1917

Anglai Kaukaze
True tran.slalimi filed witLi the pust- 
inastcr at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917
LATVIJA

' SU

ANGLAI PAfiMĖ BAKU 
BATUMĄ.

IR

Tarsis su

PRADĖS TARYBAS 
BOLŠEVIKAIS.

sutartis su Persija, Anglijos už- 
siganėdinimas Kanados ir Suv. 
Valstijų nuoširdžiu priėmimu 

Vai i jos princo, buvo pranašau
jama nacionalių skolų sumaži
nimas, buto paliesti naminiai 
reikalai, taipjau įstatymai apie 
darbininkus.

CHICAGO?— Amialgainated 
Clothing VVorkers of America 
ginčai su drapanų išdirbėjais 
algų klausime^ užsibaigė unijos 
laimėjimu.

Arbitracijos taryba pripažino 
teisingumą rubsiuvių reikalavi
mo ir sutiko pakelti, jiems al
gas- | .

Algos pakeliamą sekamai: 
uždirbantiems mažiau $30 savai 
tėję alga bus pakelta 20 nuoš., 
uždirbantiems nuo $30 iki $50 
bus pakelta $6, o uždirban- 

: tiems yirš $50 savaitėje 5 nuoš.
Kompanijos skelbia, kad de

lei to jos turėsiančios dar labiau 
pakelti drapanų kainas, taip 
kad sunku bus gauti pigesnį 
$45 siutą.

LILLE, gr. 23.—^Vakar lavo
ninis traukinis užbėgo ant pasa- 
žierinio traukinio ir susidūri
me 15 žmonių liko užmušta. 

Tavorinio traukinio inžinierius 
nusišovė.

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

MITCHEU., S. D., gr. 23.— 
Trįs žm|onės liko užmušti ir 
daug sužeista Chicago, Mihvau- 
kee & S f. Paul traukiniui ties 
Bard šįryt nušokus nuo bėgių.

35 ŽUVO TRAUKINIŲ 
SUSIDŪRIME.

LONDONAS, gr. 23.—Iš Smy 
rno‘s pranešama, kad ten apie 
gruodžio 13 d. 35 žmonės tapo 
užmušti ir sužeisti traukiniams 
susidūrus kryžkelėj.

26 RUSAMS GRESIA 
DEPORTAVIMAS. JAU DARBAR PEŠASI.

bolševikais apie 
Šių paliaubą.

mu-

LONDONAS, gr. 23.—Pasak 
Maskvos bevielinės žinios, an
glų spėkos užėmė Baltumą ir 
Baku, kad neleidus turkams 
įsiveržti į Kaukazą.

CHICAGO — Illinois public 
Utilities komisija vakar nutarė, 
kad pradedant ateinančia suka
la, 12:01 vai. nakties, karferis 
Chicagoje bus 6c, vieton dabar
tinių 7c. Vaikams bus 3c, vieton 
4c.

Elevatorių karteriai nėra su
mažinti.

6c karferis pasiliks UfCteje iki 
gegužės 20, 1920, juf komisija 
išnaujo jų nepermainys.

Komisija sal^o tą sumažinimą 
Jis.ų)aliuosuotas karterių kainos padariusi todėl, 

kad 86 nuoš. žmonių, nežiūrint 
nupiginimų perkant knygeles 

po 50 likietų, moka po 7c, delef

HOWAT PALIUOSUOTAS.

INDIANAPOLIS, Ind., gr. 
23.— Kansas distrikto angliaka
sių unijos prezidentas Alcxai^- 
der H,owat šiandie tapo paliuo- 
suotas iš Marion pavieto kalė
jimo, jam prižadėjus rupinties 
užbaigti angliakasių streiką , 

Kansas vaisi. < 
už pirmesnę $10,000 kauciją. 
Manoma, kad jo byla, kuri turi 
prasidėti ateinantį panedėlį už 
paniekinimą teismo, bus atidė
ta, kaip ir byla kitų angliaka
sių viršininkų, kurie yra kalti
nami tame pačiame dalyke.

ANGLIAKASIAMS MOKESTIS 
PAKELTA 11c Už TONĄ.

HELSINGFORS, gr. 23.—Pa 
sak gautų iš Rygos žinių, Lat
vijos valdžia nutarė pradėti ta
rybas su Rusijos sovietų valdžia 
apie mūšių paliaubą.

(Keistos yra ateinančios iš Pa 
baltijos žinios. Vieną dieną skel 
biama, kad Latvija ir Lietuva 
gidu tina i nu'tarė nedalyvauti 
tarybose su bolševikais, kitą die 
ną skelbiama kad jau tarsis. 
Vieną dieną skelbiama, kad Es 
tonija yra arti susitaikimo su 
bolševikais ir kad taika yra ne
išvengi ina, kitą gi dieną skel
biama, kad tarybos yra arti pa- 
įrimo. Kurioms žinioms dabar 
tikėti? Ir keisčiausiai, kad tai 
skelbia vieni ir tie patįs kores
pondentai. Nejaugi lai turėtų 
rodyti pačių Pabaltijos šalių ne 
nusisprendimą, pakrikimą ir 
nuolatinį svyravimą?).

Tnie Iranslation filiu! with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
Hs reąuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI APSUPĘ PET- 
LUROS KAREIVIUS.

LONDONAS, gr. 23.—Pasak 
Maskvos pranešimo, gen. Pet- 
luros, a n t i-bolševikų komanduo 
tojo Ukrainoje, kareiviai tapo 
apsupti sovietų spėkų Berdiče- 
vo apielinkėje, Kijevo guberni
joj, netoli Žilomiriaus.

True Iranslation filed wi(h the post- 
master at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

DIDELIS BOLŠEVIKŲ 
LAIMĖJIMAS.,

Bolševikai atkariavo iš Deniki- 
no 125,000 ketv. viorstų žemės 

plotą.

True Iranslation filed wlth the post- 
master at Chicago, III. Dec. 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

BOLŠEVIKAI SIŪLO TAIKĄ 
LENKIJAI.

Sutinka tuojaus pradėti tarybas 
lenkų nuskirtoj vietoj.

LONDONAS gr. 23.—Pasak 
bevielinės žinios iš Maskvos, 
Rusijos bolševikų užrūbežinių 
reikalų ministeris čičerinas pa 
siūlė tuojaus pradėti taikos ta
rybas su Lenkija. Lenkijos vai 
džios paprašyta nuskirti laiką ir 
vietą kur taikos tarybos turėtų

Bolševikai rengiasi užpulti 
Lenkiją.

True translnlion filed tho posf- 
inastcr at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
ns required by the act,of Oct. 6,1917 y

Valstiečiai neduoda 
maisto Viennai

V1ENNA, gr. 5 (suvėlinta).
Austrijos respublika pergy

vena “valstijų teisių” krizį, la
bai panašų į tai, kokis buvo pra 
džioje Amerikos respublikos.

Provincijos reikalauja dides
nės nepriklausomybės nuo cen 
tralinės valdžios ir niekurios 
jų, kaip Tyrelius, augšt. Austri 
ja ir Styria, reikalauja veik pil 
uos autonomijos. Jei jų reika
lavimai butų išpildyti, centrali- 
nei valdžiai butų palikta tik už 
rubežiniai sentikiai, reguliavi
mas užrubežinio importo ir eks 
porto ir aprubežiuotfas apmo- 
kesčiavimas.

Valstijos reikalauja teisės už 
dėti muitus ant eksporto, išve
žamo į kitas valstijas. Tyrinę 
tojai padėties sako, kad tai yra 
vien pereinamasis laipsnis ir 
paskui viskas bus suderinta.

Konservatyvus provincijos 
gyventojai valstiečiai ir buržu 
azija žiuri į Vienną, kaipo į ko
munistų sėdybą. Tam, miestui, 
kuris dabar veik nieko nepaga
mina, bet reikalauja maisto dėl 
2,500,000 gyventojų, labai ne- 
prijaučiama ir provincijos atsi
sako pildyti pereito pavasario 
kontraktus apie suteikimą mai 
sto.

Abend koresponedntas iš Cop

CHICAGO.—Vietos kalėj i- 
muose laikoina 26 rusai, iš ku
rių reikalaujama užs’istatyti po 
$10,000 kaucijos. Jie bus depor 
tuoti, jei neparodys priežasties, 
kodėl jie neturi būti deportuo
ti.

Tarp areštuotųjų yra Ilija 
Batkovski, kuris nemoka nė 
skaityti. Visas jo nusidėjimas 
yra, kad jis dalyvavo keliuose 
Bušų Darbininkų Sąjungos su
sirinkimuose ir nemoka kalbė
ti angliškai. Jis tapo areštuo
tas pradžioje lapkričio ir dar te
besėdi kalėjime, kadangi negali 
užsistatyti reikalaujamos dide
lės kaucijos. Tuo gi tarpu jo 
šeimina kenčia didelį skurdą ir 
turi būti šelpiama labdarybės 
draugijos.

True iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917
TALKININKAI PARAŠĘ KAI

ZERIO APKALTINIMĄ.

Kandidatai į kandidatus ant pre 
zidento jau pešasi tarp savęs.

CHICAGO. Illinois angliuką 
siu ir kasyklų savininkų komi
sija sutarė, kad kol prezidento 
Wilsono paskirtoji komisija ga 
tutinai nenuspręs, angliaka

siams mokestis bus pakelta po 
llc ant tono. Visiems kitiems, 
kurie nedirba prie tikrojo kasi
mo angjiųį mokestis bus pa

keltas 14 nuoš.

LONDONAS, gr. 23.—Bolše
vikų pranešimus, gautas iš 
Bachmut, apie 125 m^l. į rytus 
nuo Ekaterinoslavo sako:

“Po smarkaus mūšio su gen.
• Mamontov ir gen. Škuro karei
viais, musų kavalerija atstume 
prieš atgal į pietūs ir raudonar
miečiai užėmė Staroniensk.

“Nuo lapkričio 20 iki gruo
džio 20 d. raudonoji armija at
kariavo 125,000 ketvirtainių 
viorstų žemės plotą, kartu su 
Kijevu, Charkovįi, Poltava ir 39 friUschlag paduoda kalbą vai-
mažesniais miestais ir suėmė 
5,289 kareivius ir 89 oficierius.”

True Iranslation filed wlth the post- 
iiiastcr at Chicago, UI. Dec. 24, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

ANGLIJA IR HOLANDIJA 
PADARIUSIOS SUTARTĮ.

GENEVA, gr. 23.—Ukrainos 
žinių biuras gavo žinią iš Var
šuvos, kad Rusijos sovietų ka
rės ir laivyno ministeris Troc
kis pienuoja didelį ofensivą. 
prieš Lenkiją sekamą pavasarį.

Chiniečiai kareiviai yra ver- nepaliečiamybė.

BRUSSELS, gr. 22.—Nation 
Belge šiandie išspausdino gan
dą, kad Anglija ir Holandija 
pasirašiusios slaptą sutartį, ku
rtąja gvarantuojama Belgijos

stiečių susirinkime, kuri išreiš
kia abelną provincijos sentimen 
tą. Kalbėtojas sakė:

“Mos, valstiečiai, esame vieš 
pačiais. Mes nepaisome distrik 
to komanduotojo. Mes darome 
ką mes norime. Mes nieko ne
šiu nčiame Viennon ir jeigu jie 
pasiųstų miesto kareivius, mes 
išvarysime juos lauk. Mes jaju 
užsisakėm ginklų, kad apsigy
nus,, jei Vienniečiai ateitų. , NS- 
už tūkstantį kronų mes neduo
sime tiems raudoniemsiems ne 
naudeliam^ nė vieno grūdo.”

LONDONAS, gr. 23.—Kara
liaus advokatai Šiandie laikė 
pasitarimų su Francijos ir Bel

gijos advokatais apie buvusį 
Vokietijos kaizerį. Kalbama, 
kad pasitarkime išdirbta bylos 
vedimas prieš kaizerį, taipjau 
parašytas prieš jį formalis ap
kaltinimas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111. Dec. 24, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

TURKIJOS SUKILĖLIŲ VA
DAS UŽMUŠTAS.

1 ,
BYMAS, gr. 23.—Tempo ga

vo žinią iš Smyfnos, kad Mus- 
tapha Paša, vadovas Turkijos 
sukilėlių Anatolijoj ir galva 
Turkijos nacionalistų judėjimo 
Mažojoj Azijoj, tapo užmuštas.

True transtetinn filed with the post- 
muster at Chicago, III. Dec? 24, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

D*ANNUNZIO • ^APLEIDO 
FIUME?

RYMAS,' gr. 23.—Laikraš
čiai skelbia, kad kapt. Gabrie
le D’Annunzio išvažiavo iš Fiu 
me laivu Piannonia.

NEW YORK, gr. 23.—Repui,- 
likonų kondidatai į kandidatus 
ant prezidento jau pradeda tarp 
savęs pešlies. šiandie gen. 

Wood manažeris paskelbė, kad 
kitas kandidatas, Illinois guber 
na torius Lowden dalyvavo Wall 
St. magnatų surengtoje “Bel- 
shazzaro” puotoje, kurioje Low 
deną labai išgirta. Tai esą di- 
džiausis smūgis pačiam Low- 
deniti, nes pasirodė, kad jį re
mia didžiausi šalies trutai.

Ant to LotvVdeno šalininkai at
kirto, kad ir gen. Wood nege- 
resnis, nes plieno trustas jau 
nuo senai remia pinigiškai jo 
kandidatūrą. Beto Lo'vvdenui 
puotą surengta atvirai, kuomet 
Wood puota buvo surengia slap 
ta plieno karaliaus Fisk namud 
se, kurioje dalyvavo Gary ir ki
ti plieno magnatai. Beiškia jie 
abu tokie pat: vieną remia ge- 

leži n kel i ų-ba n k ų-a pd ra udos-la i 
vų trustas, o kitą—plieno trus
tas.

Į tuos ginčus įsimaišė tretie
ji ir pasakė jiems: “Jus abu 
tokie, jus abu ir pralaimėsite.”

KASYKLŲ SAVININKAI PRI
IMA SUSITAIKYMĄ.

WASHJNGTON, gr. 23.~-Ka- 
syklų savininkų pildomasis ko 
mite ta s, kuris keletą dienų at
gal paskelbė, kad valdžios su
sitaikymo sąlygos su angliaka
siais yra nepriimtinos ir nebus 
savininkų priimtos, dabar vėl 
paskelbė, kad savininkai tą su
sitaikymą priima ir visais įma 
notnais budais rūpinsis, kad pa
gelbėjus komisijai pilniausiai 
ištirti anglių padėtį. Žinoma, 
savininkams rūpės ne tiek pa
gelbėti komisijai, kiek užslėp
ti nuo jos tikruosius savo pel
nus.

Tečiaus savininkai neprisi
žada priimti komisijos nuo
sprendžio, jei jis jiems nepa
tiks.

kietufi. O 7c karterį komisija 
skaito esant peraugštu. Girdi, 
komisijos tikslu išleidžiant pir- 
inesnį patvarkymą apie tikietų 
knygeles, buvo nustatyta karte
rį po 6%c. Todėl ji ir įvedu
si knygeles su 6, O’/o ir 7c kar
teriais. Bet vieton to kompa
niją gavo po 6.85c už karterį, 
kadangi žmonės nepirko kny
gelių, nes sunku buvo jas gau
ti, bet mokėjo po 7c. Kitai)) bu
tų buvę, jei tos knygelės* butų 
buvę pardavinėjamos pačių 

konduktorių. Dabar gi kompa 
nija gaus tik 6c ir tą įniksian
tį '4c turės padengti iš pereitais 
mėnesiais padaryto milžiniško 
pelno. Bet nėra abejonės, kad 
kompanija ir dabar sems tiek 
pat milžiniškus pelnus, kaip ir 
pirma. Ji su dideliu pelnu ga
lėtų vežioti pasažierius imdania

Transferiai pasiliks 
pirma.

Miestas skaito, kad 
pirma jo stambi pergalė kovo
je su gatvekarių kompanija, 
nes šis nupiginimas karterių 
esąs iškovotas miesto valdybos. 
Bet miesto valdyba nesustosian 
ti ir toliau kovoti, kol nebus 
sugrąžintas senasis 5c karferis.

DETROIT, Mieli.—Mayoras 
milionierius Couzens paskelbė, 
kad kaipo Kalėdų dovaną, jis iš . 
dalins $1,950,000 įvairioms shiu 
gytojų ir vaikų įstaigoms, ligon 
bučiams ir prieglaudoms.

kaip ir

tai via

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
h s reąuired by the act of Oct. 6,1917

Nebus šiemet taikos

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
as reąuircd by the ?ct of Oct. 6.1917 
SENATORIAI TEBESITARIA

APIE TAIKOS SUBARTI.
Dar nesusitaikė, bet tikisi 

susitaikinti po švenčių.
WASRINGTON, gr. 23.—Re- 

publikonai ir demokratai sena
toriai ir šiandie laikė konferen 
ciją apie susilaikymus prie tai
kos sutarties, bet nieko neat
siekė. Vadovai sako, kad jie 
nesitiki susitaikimo dar per ke-.

ma, kad kada sausio 5 d. užsi
baigs posėdžių pertrauka, bus 
surastas pamatas susitaikimui.

Delei švenčių ryto Nau
jienos neišeis.

PARYŽIUS, gr. 23.—Franci- 
još oficialiuose rateliuose skai
tomu, kad apsimainymas ratifi
kavimais Vokietijos taikos su
tarties dar prieš pabaigą šių me 
tų yra visiškai negalimas. Ta 
nuomonė susidarė šiandie, ka
da Vokietijos delegacijos galva 
paskelbė, kad jis bus priver

stas sugrįšti į Berliną ir pasi
tarti su savo valdžia apie pa
skutinę talkininkų notą.

Taikos konferencijos sekreto
rius Paul Dutasta įteikė Vokie
tijos delegacijos galvai Kifrt 
von Lersner talkininkų atsaky
mą j Vokietijos notą. Von Lers
ner pasakė, kad delei sunkumo 
'susinešim^ ir delei svarbumo 
dokumento, jis yra priverstas 
pasitarti su Berlinu ir šiąnakt 
jis su visais ekspertais išvažiuo 
ja Vokietijos sostinėm Jis pa
brėžė, kad jo išvažiavimas 

jkiu budu nėra pertraukimu 
rybų.

Kiaušiniai netik nenupigo, bet 
dar pabrango.

CH'ICAČiO.—Užvakar nežinia 
kas paskelbė, kad kiaušiniai nu 
pigo po 12c ant tuzino ir jau 
šeimininkės buvo benudžiungą, 
bet tas jų džiaugsmas greit iš
nyko, kada vakar nuėjo tų “at
pigusių” kiaušinių nusipirkti. 
Pasirodė, kad jie netik nenupi
go, bet dar labiau pabrango. Da 
bar švieži kiaušiniai Chicagoje 
parsidhvinėja daugiau kaip po 
10c vienas, arba po $1.30 už tu
ziną.

JO' 
ta-

Paveikslai iš 
Lietuvos.

Ši a nite numeryje Nau
jienos pradeda spausdinti 
riuos parvežė Idilcnantaš 
L. Messinger. Žiur. 2 pusi, 
paveikslus iš Lietuvos, ku-

Tų paveikslų Naujieugts 
turi didelį pund ąir ji^ eis 
I>er daugelį diepra^čio nu
merių.

Tėmykite Naujienas, ne- 
pralrisdami nei vienos die
nos. Matysite daug įdė
mių reginių.



Kalėdos

vai

Sveikatos Patarėjas

nuos

maitini

Kon
Chi 

ir vi

•jądarylą, faktas pasilieka, kad 
ąuisus šviežio oro leidimas per 
itdarus langus yra vienas leng
viausių, ir pasekmingiausių prie
monių užtikrinti gerų ventelia-

driskę, apiplyšę. Ypač daug var 
go Tamsta pats pastebėjote mu
sų gausiai darbininkų gyvena
mame Kaune.

Kaunas
Rugsėju 11 d. mijt ui

SVEIKATA IR VENTELIACIJA

nuima kataraktą 
ir toliręgys- 
akinius. Vi-

Ypatingas pa v 
įlmų, siiskurdimą. 
ari nu ilguosius pasišakojo 
vaunan baržos miltai buvo iškrypti laukan, tai baržos dugne bu
vo likę kiek miltų, kurie, susimaišę su žemėmis ir vandeniu, giro
je kai kokia pilka, biauri putra. Raržon sulipo keletas siuiyku- 
>ių, nuskarusių žmonių, šiurpuliai mane nupurtė paiąačius, 
kaip tie gyvi šešėliai, pripuolę prie tos šlykščios baržos dugne 
Mitros, ėmė saujomis kabinti jų ir valgyli •.•

Paveikslai iš
Lietuvos.,

nam darbininkui; parodo koks darbininko gyvenini 
tnieji ir 
pakviest tą dramų atlošti kuopuikiausiai 
visu vakarų Chicagojc. P“ . . 
lygtai paskirtu laiku.

šitoje Naujienų vietoje bus 
spausdinami Jungiklių Valstijų 
visuomenes sveikatos biuro ve
dėjo, chirurgo Rupert Bhic, pa
tarimai,'kaip išlaikyti gera svei
katų. Biuras apsiima laikraštyj 
arba laišku atsakyti i klausimus, 
turinčius visuomenės svarbos ir 
paliečiančius hygiėną, sanitacijų, 
apsisaugojimą nuo ligų. Jis bet
gi negalės atsakyti j grynai as
meninius klausinius ir duoti re
ceptą. Klausimus veikia adresuol 
šitaip: Health Advisor, c-o Lith- 
uanian Burcati, 124 E. 28th St.. 
New York City.

Rašant, reikia pažymėt, kuri 
laikrašti skaitot, taip, kad mes žp 
notume, į kuri laikraštį siųsti at
sakymų su paaiškinimu.

kaus vąkaro, linksniai senus metus pabaigti 
Kalbės “Naujienų* 
ragus vyrų choras
Putam linksmus šokiai tęsis iki vėlybam laikui

Pilnut 
barža su miltais 
tiems vaikams pasitinka minia žmonių

ševikais, paskutiniu gi laiku dar 
musų nepriklausomybes naujų 
priešų — lenkais ir iš aiekur ne
gaudama šioje sunkioje kovoje 
jokios pagalbos — turėjo visas 
savo organizacijines pajėgas nu
kreipti šion kovon 
daug jėgų 
išsigydyti pirmiausiai 
saus

šiame “Naujienų” numeryje 
pradedame dėti paveikslus iš 
Lietuvei, kuriuos mums sutei
kė leitenantas L. Messinger, ne
senai atvykęs CJiicagon. Tų pa
veikslų turime diktų pundų, ir 
ims laiko, kol jie visi tilps dien
raštyje.

DIDŽIAI GERBIAMAJAM AME 
RIKOS SUVIENYTŲ

VALSTIJŲ PILIEČIUI p. L. 
MESSINGERIUI.

Kuomet Tamsta atvykote Lie
tuvon, tai čion Kaune Jus suti
ko išblyškę, nuliūdę nuo alkio 
vaikučiai, kuriems ant veido 
džiaugsmo spindulys neprasimu 
šdavo niekad aikštėn, nesudrum
stas nualsicT jausmo. Musų Tė
vynė tuomet tik-tik buvo nusi
kračiusi žiaurios vokiečių oku
pacijos, imt keturis metus iščiul 
pusios iš musų šalies geriausius 
jos syvus: ir valgis, ir aprędalai, 
viskas buvo išgabenta Vokieti
jon. Daug vargo turėjo musų 
patys jaunučiai vaikeliai, jie 
skurdo negaudami-jų organiz-

pasidarė skaudu, kuomet suži
nojome, kad Tamsta išvažiuo
ja! iš Lietuvos į savo Tėvynę 
Skaudu — kaip skiria n ties su 
mylimu žmogum,. Tamsta il
gai gyvensite musų atmintyje.

DR. VAITUSII 0. D.
_ Lietuvis Akių 

Specialistas
Palengvins akių Įtempimą, kuris 

>sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
vaigulio, akių aptemimo, nervuo- 
uinft, skaudamą akių karšti, atitai
so kreivus akis, i 
ditaiso trumparegystę 
ę. Prirenka teisinga 
uose atsitikimuose egzaminavimas 

’aronia su elektra, parodančia iml
iausias klaidas. Specialč atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus.

Valandos nuo 12 iki 8 vakare. Ne
ryto iki 1 po pfet. 
47th St., kampas 

Tek Drover 9660.

(Pasirašęs:)
Petras Radzevičius, Kauno, 

Miesto Valdybos Narys Sociale* 
Apsaugos Skyriaus Vedėjas.

cikslas! Įsistebėkite tų žmogiškų esybių suvarr 
Lei temintas Messinger štai kų apie šiuos nc- 

Kada”, sako jis, “iš atplaukusios

pailgumas iš mus laiko savo 
namus ir kambarius jįerkarštus. 
Šiluma neturi būti didesnė kai 
70 OJ<\ o gal butų geriau, jei ji 
butų mažesnė, šioje šalyje taip 
plačiai vartojant karštojo oro ir 
»aro šildymo systemas, oras 
musų namuose 4r ofisuose žino
ma yra dažnai persausas. Tai y- 
•a didelis negerumas ir reikia 
to neprisileisti.

Chicago^JLietuvių Vyry Choras
Stato keturių veiksmų dramą

Nedalioj, Gruodžio 28 d., 1919
Pradžia lygiai 6:30 valandą vakare.

Šitas veikalas yra statomas pirmą kartą lietuvių kalboje, taigi yra labai puikus ir įdomus kiekvie- 
, , .................................... ’ iąs; koks jo likimas ir kokia jo mirtis. Taigi gerbia-

gerbiamosios, privalumas kiekvienam darbininkui ir darbininkei pamatyti šitą dramą, nes yra 
i puikiausi iš Chlcagos lietuvių artistai. D-gas Stankūnas režisierius, dk-da visas pastangas, kad 

širdingai prašome visų atsilankyti, nes šitas vdkaras bus puikiausias iš 
Chicagojc. Po programų bus šokiai iki vėlybos nakties. Nesivėluokttc, nes lošimas prasidės 

Kviečia..CH1CAG0S LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS.

matėte tų vaikučių džiaugsmų, 
tąsius linksmas jų akutes, pilnas 
dėkingumo, kuoniet lankyda
vote jų prieglaudas, maitinimo 
muktus. Dar ryškiau jie tai ap
tiškę ateidami manifestacija 
tas Tamstų ir įteikdami Tamstai 
i<lre$ą. Negaliu čia pamiršti ir 
'Tapdijozinės minios rugpiučio 
10 d. š. m. dęmąnstruojančios 
prieš lenkus ir nepamiršusios 
\merikos Suvienytosioms Vaiš
ijams pareikšti dėkingumo jau- 
inio.x Tamsia asmeniniai ypač 
toliui dalyvuvol šiame musų 
talpinio darbe. Man kaipo Kau
lo Miesto Valdybos nariui, lan
kiusiam su Tamsta įvairias mu
lų labdarybės įstaigas,* teko ge
rui įsidomėti kaip Tamstų judi
no tasai musų vaikelių vargas. 
Ir aš tikras, kad jeigu musų ša- 
lis ganųa vis daugiau iš Ameri
kos maistą — tai lame daug 
Famstos nuopelno. Vargingiau 
sįeji musų kvartalai Tamsiai 
buvo geriau žinoyii už bikokį 
senų Kauno pilietį

PRAKALBOS, DAINOS, TEATRAS, 
DEKLEMACIJOS IR BALIUS 

Rengia
LIETUVIŠKA TAUTIŠKA DRAUGYSTĖ VIENYBĖ

MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PLACE 
GRUpDžIO-DECEMBER 31 p., 1919, 

Svetainė atsidarys (i v. vak.; prakalbos prasidės 7:30 v. vakare, 
{žanga 75c., 50c., 35c., Ų patai.

Meldžiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ant šio pui- 
’ i ir naujų metų sulaukti. 

Naujienų’’ redaktorius d. P. GRIGAITIS. Dainuos Chi- 
Perstatinės “Daina be Galo” ir deklamacijos, 

i.
Kviečia KOMITETAS.

Visi taukia Kalėdų. Bet ar visi 
yra lygiai pa tenkint ii Jomis žie- 
pijps šventėm,įs? Ar vįsi |y^tai 
džiaugiasi sulaukę jų? Ne, ne 
visi...

Dalis žmonių išpuošia savo bu 
lūs kuopuikiausia, parengia gra 
žiausias eglaites, iliuminuoja jas 
įvairiomis elektros šviesoRMs. 
Visa tai daro didelio įspūdžio 
žiūrėtojams. Ir tie žmonės yra 
patenkinti Kalėdomis. Jie džiau 
g jas i sulaukę jų. Bet kodėl ir 
nesidžiaugti? Juk jie juri visa- 
ko pertekliuj, kas gali linksmin
ti juos.

r '

Kita žmonių dalis, darbinin
kai, ir-gi laukia Kalėdų ir džiau
giasi sulaukę jų. Jie eina į švent 
nam į ačiuoti Augščiausiam, kad 
da sulaukę švenčių. Tūli pamė
gdžioja turčius: puošia savo tam 
sų namelį, rengia eglaitę, gami
nasi geresnio mkiisto ir visais 
galimais budais stengiasi links
minus praleisti Kalėdų šventoji.

Bei yra nemaža ir tokių, pu
riuos Kalėdos nei kiek neĮįmks- 
mina. Jie neturi darbo, jie. neturi 
drabužių, nėra kam jų priglau
sti. šalįis ir badas — štai jų 
Kalėdų dovana...

Kodėl toki nelygybė? Kode 
ne visi vienodai gali džiaugties 
Kalėdų šventėmis? Juk darbi
ninkai viską pagamina, todėl jie 
ir privalo naudoties savo darbo 
vaisiais. O naudoties savo darbo 
vaisiai jie galės tik tada, kada 
supras, jog jie yra skriaudžia
mi tų, kurie nieko nedirbat o tik 
gyvena kitų žmonių prakaitu.

Tegul darbininkai šiomis 
šventėmis pagalvoja apie tai, 
kodėl jie negali taip linksmai 
praleisti Kalėdas, kaip jų naudo 
tojai? Maža to, tegul jie paly
gina savo padėtį su padėtim 
tų darbininkų, kurie gyveno 
prieš juos.

Jeigu jie tatai padarys, jie at
ras, kad jų padėtis žymiai page
rėjo. O pagerėjo todėl, kai 
darbininkai ėmė burties į ata
tinkamas organizacijas. Ir juo 
darbininkiškos organizacijos 
bus stipresnės, ‘ tilo darbininkų 
padėtis bus geresnė.

Užtat darbininkai privalo Bui
ties į organizacijas ir kovoti su 
naudotojais. Tik kovos keliu jie 
pagerins savo padėtį, tik kovos 
keliu jie atsieks to, kad galės 
linksmiau praleisti Kalėdas.

— J. B. Aglinskas. \

ir nebuvo 
ištekliaus, kad 

to bai- 
Europos karo padarytas 

mums žaizdas, prašalinti vargą. 
Ir tokiu sunkių momentu Ame
rikos Suvienytieji Valsčiai Tam
stos asmenyje atgabeno musų 
vaikučiams įvairių jų 
mui reikalingų produktų. Džiau 
gsmas apeųie visų musų visuo
menę. Suaugusioji visuomenės 
dalis džiaugęs laja morale šios 
paspirties puse, kita gi — vai
kučiai — skaniu seniai neragau
tu valgiu: kakao, cukrum, balte 
duona ir kitais. Tamsta patys

ties viltimi, kad Amerikos Siir 
vienytose Valstijose Tamstos as
menyje Lietuva įgys dar vieną 
draugą, ir kad Tamsta ir savo 
Tėvynėn sugrįžę neužijriršile 
nmsų, nenustosite vhrę musų 
/šelpimo (įarbą bi kokiojTorm/ij.

Užtat kupini dėkingumo Ame
rikos Suvienytosioms Valsti
joms ir Tamstai asmeniniai 
spaudžianm Tamstai ranką, lin
kėdami kaip Tamstos Tėvynei 
taiĮ) ir Tamstai kuogekausios 
ateities.

Kuomet drėgnumas ir šiluma 
pakįla nors ir nedaugei, ir jei 
oras pasilieka nejudinamas, su
mažėja jo fiziologinis veikimas 
dėl sumažinimo progos šilumai 
išeiti iš kūno.

Tai^i svarbiausios ypatybės 
geros venteliacijos yra: oro ju
dėjimas, jo šiluma ir tinkamas 
laipsnis drėgnumo ir šviežumo. 
Yra įsigyvenus neprotinga bai
mė judančio jo oro. “Malonus 
vėjalis”, sako atsižymėjęs hygi- 
emstas, “yra vienas geriausių 
prįetelių tam, kuris ieško sveika
tos. Didelis oro traukimas ei
nantis tiesiai ant kurios nors 
neuždengtos kimo dalies ir per 
ilgą laiką tą dalį nu šaldydamas 
yra nepageidaujamas, bet ma
žus oro traukimas .yra labai 
sveika.”

Skaityk!
Kalėdų drena —didelių švenčių diena.

• O kad tų dienų tinkamai pažymėti, tai tų 
patį vakarų, .taigi .gruodžio 25, .LSS. 
22-roji kuopa .rengia .vieną šauniausių 
koncertų — .

Kalėdinį Koncertą
M. MELDAŽIO SVET., 2212 W. 23rd 1’1.

Neužmiršk!
Neužmiršk, kad šiame Kalėdiniame 
certe dalyvauju pačios gabiausios 
cagos dainininkų spėkos, o tarpe ju 
sų mėgiamasai “mažiukų kvartetas’’ ( ku- 
rianlF įeina ir p. Stogis). Todėl neužmiršk 
juos pamatyti ir išgirsti. Nes juos išgirs* 
ii nori visi.

laEIT. L. MESSINGER
Leit.. Messinger, kuris buvo 

malonus paskolinti mrims juos, 
yra Amerikos armijos oficicris. 
jisai buvo Francijoje kur tapo 
sužeistas, karėje. Pereitą pavasa
rį Amerikos maisto administra
torius, Hoover, nusiuntė jį Lie
tuvon organizuoti žmonių mai
tinimą. Lietuvoje jisai išbuvo 
nuo balandžio mėnesio iki rugsė
jo; prižiūrėjo Amerikos valdžios 
siuučiąmo nųpsto pristatymą ir 
darbavosi daugiausia steigda
mas, kartu su Lietuvos veikėjais, 
valgykla* ir prieglaudas 
kains. Komisija, kurioje jisai 
dirbo, maitino įvairiuose Lietu
vos miestuose ir miesteliuose a- 
pie -lO.OOO vaikų. Apie šitą jo 
veikimą liudija du dokumentai, 
kurių vieną spausdiname že- 
nnaus.

Leit. Messinger yra labai sim
patiško budo žmogus, neišdidus, 
draugiškas pasikalbėjime, ir 
labai užsiinteresavęs Lietuvos 
likimu. Rer tą taiką, kurį jisai 
praleido Lietuvoje, jisai sakosi 
prisirišęs prie jos žmonių, ir tie 
paveikslai, kuriuos jisai parsi
vežė iš lenai, jam visuomet bu
sią brangus atsiminimai.

Vienas liudijimų, leitenantui 
Messingeriui duotas Socialės 
Apsaugos Skyriaus vedėjo,, 
skamba: •

B Išpardavimas
Didelis išpardavimas auksinių ir sidabrinių daiktų, kaip 

tai, laikrodžių, žiedų, branzalielų ir kitokių daiktų už pi
giausią kainą; tai yra už tą pačią kainą kaip 3 metai atgal 

° kainavo.

Taipgi Turiu Pardavimui Rakandų
Prieinama kaina parduodu 2seifus, 1 cash registerį, 2 wall cases, dziegormeis- 
terio benČių, kiabnaflų ir vieną ofiso deską.

Pasiskubinkite nusipirkti kuogreičiausia, nes tuo suččdysit keletą dolerių.

įsidomėk!
f

Jsdomėk: LSS. 22-ros kuopos Kalėdinis 
koncertas prasidės LYGIAI KAIP 4 VAL. 
PO PIETŲ. Po koncerto smagus balius- 
šokiai ir kitos įvairių įvairiausias pramo
gos. (iries puiki Balako orchestra.

Tikietų kainos t ik50c asmeniui.
Kviečia LSS 22 KUOPA

Pagalvok!
Jau kelinti metai kaip LSS. 22 kp. ren
gia-Kalėdinius vakarus. Bet šis koncertas 
bus vienas puikiausių. Todėl pagalvok ir 
neužmiršk atsilankyti pats ir savų drau
gų atsivesti. Gerų vakarų retai terengia- 
ma. Praleisti jį butų didelė tanvdai 
kanda.

flF" A f II Iš darbininko grabų dirbėjo
KlSriUftUlflll77 gyvenimo. Parašė Sofija Belg- 

rUHM kalboje, vertė J. L. R.

M. Meldažio, Svetainėje, 2242 W. 23rd Place
Inžanga 35c., 50c. ,75c. ir $1.00 

taigi yra labai puikus ir įdomus kiekvie-4 « • a • ... - . . ,

darbininkei pamatyti šitą dramą
i režisierius, 

nes šitas

Darbininkai, dirbantieji prie barža atgabentų Kaunan miltų 
škrovimo. Ant grindų matyt sumesti maišai miltų.

Kad gyventi mažai vcntcliuo- 
jamuosę kambariuose nesveika, 
visi gerai supranta. Iš antros 
pusės hygienistai tik dabar te
pradeda suprasti, delko bloga 
ventcliacija yra nesveika.

Nuo senovės mokslininkai ir 
šiaip jau žmonės manydavo, kad 
kambariuose blogas oras esti 
dėlto, kad juose atsiranda daug 
iškvėpuotų dalykų. Toksai ma
tymas buvo patvirtintas, kada 
vienas tyrinėtojas paskelbė ąt- 
radęs kaip vadinamuosius “bū
rio nuodus”, ir kada kiti tyrine- 
ojai išrpdę, kad bįogos pašak
nėj yra ne dėl pasidauginimo, 
<arbon-dioxido ore.

Dabar yra gana gerai nustaty
ta, kad kvėpuolame ore nėų> 
Rupdingų organiškų dalykų, k u 
rie galėtų suteikti sveikatai blo
gų pasekmių., Beto, peržiurėjus 
įaskutinių metų lyrinė 

. in\us, pasirodė, kad venteliaci- 
, os sąlygos paeiną lubiąusiai is 
kontroliavimo dregiuuųo* &lų- onshs U155«1'V 
mos ir judėjimo apsupančio Oro. AshMnd Avę,
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įkORESPONDENCI JOSj ROCKFORD, ILL Tatai jį baisiai suerzino: 
Kokie, kiaules!

BALTIMORE, MD.

LSS. li-ta kuopa šelpia 
moksleivį.

Gruodžio 16 d. LSS. 14 kuo
pos narių įnjrelis, susirinkę drg. 
Mateliausko butan/bcsikalbėda- 
mi atsiminė ir moksleivio d. T. 
J. Kučinsko vargingą padėjimą. 
Prijaučiantįs moksleivio var
gams draugai suaukavo 6 dol.

“Komunistai tečiaus sakė: “ką 
jie galės veikti, nei ižde pinigą 
neturi..Tiesa dar “komunis- 
tai“ visą LSS. 14 kuopos turtą 
tebcvaldo, bet mums tas turtas 
visai nerupi. LSS. 11 kuopa LSS. 
N-»hun suvažiavimui pasiuntė 
$5.. o dabar d T. J. Kučinskui 
$6 išsiuntė.

Kuopa rengia d. P. Grigaičiui 
prakalbą sausio 9 dieną, 1920 
Atletą kliubo svetainėje. Visi at

silankykite.*
Gruodžio 13 dieną LDLD. 25 

kuopos buvo parengtos prakal
bos Lietuvių Atletą kliubo svelai 
nėję. Kalbėtojas buvo iš Philadel 
phijos, V. Venckumis. Pasiklau
syti 'to pamokslininko prisirin
ko apie 75 ypatų. P. Venckuno 
prakalba buvo iš 99 temą. Dau 
ginusia plūdo žymesnius visuo
menės veikėjus. Apie tokių “kai 
bėtoją“ prakalbas nėr ko daug 
rašyti. Keikia stebėties, kad tas 
kalbėtojas nors nesugebi aiškiai 
pasakyti paprasčiausia žodžių, o 
vienok drįsta prieš publiką stoti. 
Pav., Venckimas nesako reakci
ja, bet “erekcije“, “estrenomi- 
ja“, “paktas“ ir tt. O gal kaipo 
“komunistas“ nemėgsta taip iš
tarti, bijodamas, kad tatai ne
būti’ “socialpatriotiškai”?

— Zigmas.

Gruodžio 6 dieną LDLD. 29 
ta kuopa statė scenoje vieno

KAPITALAS
$200,000

V A

PERVIRŠIS 
$25,000

SiuskitPinigus Lietuvon
■ i • ■ — ........■' Savo gentims ir ============

Padarykit Linksmas Šventes
Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

Musų bankas turi spccialį pinigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinamą 
kainą. Lietuviai pas lietuvius!

veiksmo komediją “Consilimn 
Facultatis.” Veikalėlis butų ne- 
prasčiausias, bet vaidintojai sil
pnai savo uždavinius išpildė, juo 
blogiau, kad ir rolių nemokėjo, 
ir gaudė vien sul leriaus žodžius. 
Po vaidinimo buvo šokiai. Kock- 
fordiečiai labai myli vaidinimus, 
tik gaila, kad aktoriai niekados 
nesirūpina geriau pasilavinti ir 
statomuosius dalykėlius įmano 
inai geriau atvaidinti.

Gruodžio 7 vietos LKS. 75 
kuopa buvo surengus prakalbas 
Andriuliui, bet jo vieton atvyko 
Daugirda. Prakalba buvo lietu
viškai komunistiška, lėčiau ko- 
liojimų perdaug nebuvo, kaip 
kitą čia iki šiol besilankančią 
komunistiškų “oratorių“ pra
kalbose kad girdėdavom. Prieš 
prakalbą vietos L. S. J. L. cho
ras, o taipjau ir E. DraugeiiiMės 
vedamas LMPS. 5-tos kuopos 
choras sudainavo po porą daine
lių. Pažymėtina, |ųul LSJL. cho
ras jau antri metai vis tas pa
čias daineles dainuoja. Ar ne lai
kas butą ir ką nauja pasimokin
ti ir publikai duoti? Dar gra
žiai padeklamavo maža mergai
tė Ivanauskytė ir antras — Hau- 
smanas. Pastarasis pasirinko 
savo deklamacijai tokių riebu
mų, kad biauru buvo kiaušy ties. 
Tokioms “deklamacijoms“ ne
bent karčiamoj gali būti vietos, 
bet ne salėj nuo pagrindų.

— Liudmila.

Banko Turtas Virš $1,800,000.00
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas
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JOSEPH J. ELIAS, PREZ.
WM. M. ANTONjSEN, VICE PREZ. 

JOHN I. BAGDZIUNAS
VICE-PREZ. IR KASIERIUS.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 So. Halsted St., Chicago, III.

VALANDOS. — Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po pietų. Utar- 
ninko ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

Žmogue kasosi galvą, i 
kad palengvint niežėjimą, j 
Kasįmasi pasidaro papro
čiu, ir tuomet žmogus ka- į 
sosi nejučioms. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir j 
visi kiti tą žino. !

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, j 
o kenčia .bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima I 
lengvai prašalinti. Nebus g

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
įvykstančių nou pleiskanų. I

R U F K N j
panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas, j 
Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
nų atsinaujinimo. i

RUFFLES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. | 
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
RUFFLES, jei turite pleiskanų. i

Jus aptiekininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 
galime atsiust jurųs'tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto 
markėmis ar money order, kuriuos siųskite šiuo adresu: I

——<~F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New Y jrk —<—<•>

PATOGUMAS
Suteikia daug naudos, sutaupo laiką. Džentel-

moniškumo niekuomet nenustoja tas, kuris tik

vartoja musų “Self Filling” fontanines plunks

nas nupiginta kaina. Paprasta kaina 95c., $1.00

ir $2.25, o dabar 75c., 85c. ir $2.00.

Ta atpiginta kaina tiktai bus iki 15 d. sausio,

1920 m. Reikalingi agentai.

FOUNTAIN PEN DEPT. No. 1.
3238 So. Halsted St, Chicago, III.

Vfaksin Gorki.

Rašytojas.
(Pasakaitė)

Gyveno-buvo išdidus rašyto
jas.

Kuomet jį peikdavo — jam 
rodėsi, kad jį peikia perdaug ir 
neteisingai, o kada jį girdavo— 
jis manė, kad jį giria permažai 
ir neišmintingai. Ir taip nuolati
niame nepasitenkinime jis da- 
gyveno ligi to laiko, kada rei
kėjo mirti.

Atsigulė rašytojas j lovą ir 
ūme kolioties. ,

-Na, štai tau! Dviejų roma
nų neužbaigiau da rašyti... ir 
apskritai medžiagos da turiu ko
kiai dešimčiai metų. ♦ Kad vel
nias kur pakalėdotų lą gamtos 
dėsnį ir kitas nesąmones drau
ge su Juo. Kokia kvailybė! Geri 
romanai galėjo išeiti... Ir su
galvojo gi tokias idiotines prie
dermes. Tarytum be to negali
ma! Ir visuomet tatai nelaiku 
ateina — apysaka neužbaigta...

Jis—pyksta, o liga laužo 
jam kaulus ir šnabžda į ausį:

—Tu — vedei netvarkų gyve
nimą. Kodėl taip darei? Tu 
naktimis nemiegojai. Kodėl ne
miegojai? Tu iš liūdnumo gė
rei, a? Ir iš linksmumo —- taip
gi? _

Jis raukėsi, raukėsi, ant galo, 
mato — nėra kas daryti! Numo
jo ranka ant visų romanų ir 

numirė. Labai nesmagu bu
vo — numirė.

Gerai. Numazgojo jį, gerai 
aprengė, plaukus sušukavo ir 
padėjo ant stalo: išsitemjpė ji
sai, kaip kareivis — kulnus krū
voj, pirštai skyrium, — nosį 
nuleido, ramiai guli, nieko ne
jaučia, tik stebiasi:

—Kaip keista — visai nieko 
nejaučiu! Tai pirmu kartu gy
venime. Pati verkia. Gerai, da
bar verki, o būdavo biskutį kas 
nepatinka — tuoj ant sienos... 
Simus verkia. Nebus iš jo žmo
gus. Rašytojų vaikai visuomet 
šunims šėko piauti nueina. Ma
toma, tatai kokis nors gamtos 
dėsnis. Kiek tų dėsnių!

Ir štai — neša jį į kapines, 
bet jis jaučia: maža žmonių te
lydi.

—Ne, tas jau perdaug! — ta
rė jis sau. — Nors aš ir nedide
lis rašytojas, bet literatūrą rei
kia gerbti!

Pasižiurėjo iš grabo — ištik— 
rujų: lydi jį — priskaitant gi
mines — devyni žmonės, tame 
skaičiuje du ubagu ir lempų už- 
degiotojas.

Tas dalykas jį taip judino, kad 
staiga jis atgimė, niekieno ne- 
patėmytas iššoko iš grabo jis 
buvo nedidelio ūgio žmogus,— 
nubėgo į barzdaskutyklą, nusku
to ilsus ir barzdą, pasiskolino iš 
barzdaskučio juodą šverką, su 
lopu po pažastim, savo drabužių 
eilę jis paliko barzdaskučiui. 
Rašytojaus veidas reiškė nepa
tenkinimą — visai gyvo!

Taip jis gulėjo ir mąstė ir vis 
stebėjosi savo indiferentišku* 
įhiul-v-ncbuvo pratęs taip elg- 
ties.

Ir iš žingeidumo net paklausė 
barzdaskučio:

Ar nestebina jūsų tas keis
tas apsireiškimas.

Bet pastarasis tik ūsus pasu
ko.

j —Kas čia tokio? Juk mes gy
vename tokioj šatyj, kur viskas 
galima. Prie visko jau priprato
me...

—Bet visgi numirėlio per
sirengia.. .

Toki jau mada! Priegtam 
kokis jus numirėlis? Tik iš pa
viršiaus, o apskritai — ir gyvas 
to nepadarys! Dabar ir gyvieji 
yra mažiau apsukrus, kaip jus!

į—Ar aš neperdaug geltonas?
Visai ne! Juk Rusijoj gy

vename — • čia visiems riestai...
Visiems žinoma, kad barzda

skučiai mėgsta kitus girti.
Atsisveikino rašytojas su bar 

zdaskučiu ir puolėsi vyti grabą, 
kad paskutinį kartą išreiškus 
savo pagarbą literatūrai; prisi
vijo — palydovą pasidarė de
šimtis, pasididino rašytojui gar
bė. Žmonės stebiasi:

Žiūrėkite, rašytoją laidoja! 
O suprantaiitįs žmones eina pro 
šalį ir mano:

-Matoma, pradedama jau 
vertinti literatūrą!

Eina rašytojas paskui savo 
grabą, lig literatūros sekėjas ir 
numirusiojo draugas ir kalbasi 
su lempų degiotoju.

—Ar pažinote nabašninką?
—Kaipgi! Šiuo-tuo pasinau

dojau iš jo.
Malonu girdeli!

, —Taip. Mušu užsiėmimas.la
ba i menkas atlyginimas — pri
sieina, kaip žvirbliui, lesti, kur 
papuola!

Kaip reikia tatai suprasti?
—Paprastai?
—Žinoma, jeigu atsižvelgti į 

visokias teisybes, tai — nuodė
mė. Tečiaus be apgavystės ne
galima gyveni i.

—Hm. Jus esate tame įsitiki* 
nę?

—Suprantama. Lektarna de
gė kaip tik priešais jo langą. 
Vienok jis per naktis savo kam
baryj degindavo lempą. Tos 
šviesos pilnai pakakdavo gat
ves apšvietimui. Todėl man ne
reikėdavo deginti lekiamą. O 
tatai teikdavo man pelno! Nau
dingas žmogus buvo!

Taip, — kalbėdamas lai su 
vienu, tai su kitu — jis daejo li
gi kapinių. Ten jam prisiėjo 
kalbėti apie save, nes tą dieną 
vi jiems dantjs skaudėjo. Mat, 
drJykas dėjosi Rusijoj, o ten vi
suomet visiems kas nors skaus
tu.

Neblogai kalbėjo, vienas laik
raštis net pagyrė jį.

“Kas tai iš publikos pasakė 
neblogą kalbą ajiie nabašninką. 
Nors, tiesa, kalboj buvo perdė
ta rašytojaus nuopelnai, kuris 
priklausė prie senosios mokyk
los ir nieku būdu negalėjo pasi- 
liuosuoti nuo naivaus didakliz
ino ir kitų ydų. Tečiaus kalba 
buvo jausminga ir suderinta.“

O kada viskas užsibaigė, ra
šytojas atsigulė į grabą ir su pa
sitenkinimu mąstė:

;—Na, viskas užbaigta. Ir ne
blogai išėjo — viskas, kai rei
kia !

Čia jis visai numirė.
Štai kaip reikia gerbti savo už- 

siėmim'ą, nors tai butų ir lite
ratūra !

—Suprantate tatai, gerbia
mieji!. .. — Vertė K. Sėjikas

DR. C. K. KLIAUGA 
Dentistas.

NAUJIENŲ NAME
1739 So. Halsted 8t„ Chicago, III. f 
Valandos: 9 — 12 ryto ir 2 — 91 

vakare Phone Canal 257 IV —* ■ ....Z
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Pinigai Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE

100 Auksinų Už 5 Dolerius
t. y. 20 auksinų už kiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Persiuntimą Jus Patįs Kontroliuosite
Mes išduosime Tamstai čekį, kurį Tamsta pasiųsį pats lašku į Lietuvą. Su tuo 
čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiškų antrašą to, kam norite kad pinigai butų Lietuvoje išmokėti, 
taipgi pats paduok savo aiškų antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra 
mokėti. Už kiekvieną dolerį kurį mums prisiusite, mes pasiųsime Lietuvon 
20 auksinų.

Lietuvos Prekybos Bendrovė
Room 515 E.. 

120 Tremont Street, \ Boston, Mass.

n.. <■ Hitti iii '■ 1 > 1 ' ' *~r~ "'■/ .ii.i.i'.' 2

Aš ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija,nevirinimas pilvelio, nuslatmėjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ir 
abelnas spėką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko diegliai nebebadč po krutinę. Vidurią rėžimas 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau toki skirtumų ir 1000 sykių dčkuoju Salutaras mylistą ge- 
radėjistei ir_ linkiu visiems savo draugams ir pažįstamiems su to
kiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, III.

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Artį St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos APIE VISA PASAULI SU 
MAŽAI IŠLAIDU.

Ar jąs norit matyti kaip didžio
joj karės kariavo Francij'oj, Rusijoj, 
Italiojj, Galicijoj, Belgijoj, Rumani- 
joj, Lenkijoj, Serbijoj, Austrijoj ir 
Turkijoj? Ar jąs norit matyli kaip 
aeroplanai kariavo ore. Ar jąs no
rit matyt kaip submarinos kariavo 
po vandeniu? Jąs g a- 

i t e tai matyti savo namuose 
su mažai iškasčią. Mes gavome la
bai daug naujų karės paveiksi" Ste- 
reskopui. Kuomet jąs žiūrite i tuos 
paveikslus per Stercskopą, jąs įsi- 
vaizdinat, kad jąs esate tikrame ka-

PLUNKSNOS
Geriausios, kokias tik 

gali pirkti

VAKARŲ RENGĖJAI,

Patįs geriausi pūkai $1.89
Geriausios žąsų ' *

plunksnos  ......... 1.39
Jauniklių žąsų...............69c

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago 

Reikalaukit sampelių.

filus degtine Vynas
Pilna fonnula ir pilnas pamoki- 

n'mas, apimantis padarymą nami
nio distiliuotuvo ir veikimą su juo, 
už $1.00. Ruginė, tikrasis alus, pa
naktiniai vynai užtikrinama.

TIKROS PREKES
Ne kokie nudavimai. Mes pir- 

miaus darėme alų ir degtines, ror- 
mulos įstatymiškai galima siųsti pač 
ta. Veik greitai. pasiųsime gavę 
$1.00 Money Orderiu ar pinigais.

William Klaes Institute, 
Dep. 85. Milvvaukee, Wis.

/ 11
Telefonas Pullman 856.

DR. P. P. ZALLYS
Lietuvis Dentistas

10657 Michigan Avė., Roseland. • 
Valandos: 9 iki 9 vakare.

TĖM YKITE!

Jums trūksta naują veikalų 
perstatymui scenoje ^ateinančiu 
sezonu. Tai štai jums maloni 
žinia: Puiki komedija, kurią 
kitą syk lošė Chicagoje Dramos 
aktoriai ir kurios niekur nega
lima buvo gauti, dabar tapo at-
spatizdinta ir ją galima bus loš4 
Ii visur. Tai komedija —

AUKSO VERŠIS.
Naujienų knygynas įsigijo ši

tos komedijos knygelių geroką 
pundą, idant greitai patarnavus 
visiems lošėjams, kaip Chicago
je, taip ir kituos miestuose. 
Knygeles kaina 15c. Veikalą sta
tant scenoje, reikia turėti 6 kny
geles. Kaipo patarnavimą artis
tams Naujienų knygynas perkan
tiems 6 knygeles antsyk parduos 
jas už 75c. Skubinkite su užsa
kymais. Siųskite savo užsaky
mus kartu su pinigais ladresu:

NAUJIENOS
1739 South Halsted Street 

• Chicago, III.

DR. JOHN N. THORPE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1637 W.51 St. kamp.Marshfield av
Valandos: Iki 9 ryto; nuo 3 iki 

4 ir nuo 7 iki 8 vakare.
Tel. Prospect 1157U...............  ,

rėš lauke ir viską matote savo aki
mis. Stereskopas, kurį jąs matote 
šiame paveikslėlyj kainuoja tik $1.

20l> skirtingų karės paveikslų tik 
$3.00. Mes taipgi turime ir kitų la
bai žingeidžių paveikslų Stercskopui, 
būtent: Kelionė apie pasaulį. 500 pa
veikslų iš skirtingų dalių pasaulio 
su puikiausiomis scenerijomis, kai
nuoja tik $7.00. Užganėdinimas gva

rantuojamas. Prisiąskit tik $1.00 
kaipo rankpinigių jūsų užsakymui, 
o kitus pinigus jąs užmokėsite kuo
met pašto nešiotojas atneš jums į 
namus. Neatidėliok, bet šiandien iš
kirpk ši apgarsinimą, prisek $1.00 
prie jo ir siųsk:

BAZAR AND COMPANY 
34 E. 7th St., Dept. L. 

New York, N. Y.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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Pab!f«he4 Daily azcept Sunftay by 
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Kiitor P. Grigaitis

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephoaa Ganai HM

Vok VI. - Dec. 24, W19 - No. 302

. Subacription Ra tęs:
$6.00 per year in Chicago.
$5.00 per year outsidc of Chicago.
$7.00 per year in Canada.

2c per copy.
Entered as Sccond Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ui., under the act oi 
March 3rd, 1879.
Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedėidienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
Ui. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — paito:

Metams ...............................
x' ^JPusei metų ........................

Trims menesiams .............
Dviem mėnesiams .......
Vienam mėnesiui ........ .

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ......................
Savaitei ..................... . .........
Mėnesiui ............................. .

$6.00 
350 
1<«5 
1.45 

.75

12
60

•5.00
3.00
1.65
1-25
<65

Suvienytose Valstijose, no Chicagoj, 
paštu:

Metams ...................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams ...............
Dviem mėnesiams ................
Vienam mėnesiui ................

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................... 17.00
Pusei metų ............................ , 4.00
Trims mėnesiams .................. 2 00

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Lietuvos valdžios 
rėmėjams.

Tie, kurie šaukia žmones 
remti Lietuvos valdžią, tu
rėtų štai ką paaiškinti:

Ar jie gali užtikrinti, 
kad dabartinė Lietuvos val
džia taurriauja šalies labui? 
žinios, kurios ateina iš Lie
tuvos, rodo, kad ta valdžia 
savo politikoje vadovaujasi 
visai ne liaudies reikalais, o 

* akifion iškaiš "motyvais.
Ministeriai ir valdininkai 

pelnosi iš žmęriių, imdami 
augštas algas.
. Jie pritvėrė valdiškų vietų 
daugiaus negu reikia. Į tas 
vietas jie skiria žmones ne 
pagal jų gabumus, o pagal 
politines jų pažvalgas.

Kariškos ir civilės vy
riausybės vietose, dažnai 
net labai atsakomingose, sė
di daug žmonių, kurie pri
taria lenkų šovinistams ir 
rusų reakcionieriams.

Ar Lietuvos valdžios rė
mėjai daro ką-nors, kad 
tuos blogumus prašalinus?

Jie turi žinoti, kad di
džiausi Lietuvos engėjai yra 
dvarininkai. Bet Lietuvos 
valdžia nesirūpina tuo, kad 
nulaužus dvarininkams ra
gus. Ji nedaro nieko, kad 
aprūpinus mažažemius ir be 
žemius valstiečius žeme. Ji 
neliečia dvarininkų lobių, o 
valstiečius apkrauja sun
kiais mokesčiais. Dvarinin
kams ji net duoda augštų 
vietų šalyje ir užsienyje 
(pav. grafas Tiškevičius y- 
ra paskirtas Lietuvos pa
siuntiniu Londone).

Ar Lietuvos valdžios rė
mėjai gali užtikrinti, kad to
kia pragaištinga liaudžiai 
politika nesitęs nuolatos? 
Juk ta valdžia nešaukia 
Steigiamojo Seimo, neduoda 
žrtionėms progos pasakyt sa 
vo žodį apie šalies, reikalus 
ir paskirt tokią vyriausybę 
šaliai, kuri jiems tarnautų.

Ar Lietuvos valdžios rė
mėjai darys kų-nors, kad 
prispyrus ją nusilenkti žmo
nių valiai?

Jie iki šiol nedarė nieko 
panašaus. Jie tiktai reika
lavo, kad amerikiečiai duo
tų pinigų tos valdžios rei
kalams ir pasitikėtų jąja.

Toks elgimąsi juk veda 
prie to, kad nedemokratin- 
ga, egoistiška, ponams tar
naujanti Lietuvos valdžia 
dar labiaus įsigalės ant žmo
nių ir visai nebepaisys jų 
valios. | >

Ar Lietuvos valdžios rė
mėjai nori, kad Lietuva, tik- 
ką pasiliuosavusi nuo cariš
kos ir kaizeriškos priespąu-, 
dos, patektų po nauju jtnv 
gu? 1

Apžvalga
“KOMUNISTUS” BRAUKIA 

Iš LDLD.

“Keleivis” rašo:
LDLD. 2 kuopa So.^osto

ne pereitų nedėldiėnį turėjo 
susirinkimų ir didele balsų di- 

. džiuma nutarė išbraukti vi
sus komjunistus, kurie nieki
na socialistus ir balsavo už 
komunistų kandidatus į LDL. 
1). Centro Valdybų.

Negana to, susirinkimas nu
tarė suspenduoti dabartinę 
LDLD. Centro Valdybų, nes 
jos nariai (išskyrus K. Liut
kų ir S. Michelsoną)» dabar ne 
priklauso nei prie LSS., nei 
prie Socialistų Parį ii jos, o kon 
stitncija sako, kad valdybos, 
nariais gali būt tik tie, “kurie 
priklauso prie LSS. arba So
cialistų Partijos.”

LDLD. 2 kuopos susirinki
mas praneša visų žiniai, kad 
dabartiniai Centro viršinin
kai nesiskaito daugiau LDLD. 
nariais ir neturi teisės nieko 
draugijos vardu veikti. 
Ruošiamas dabar jų LDLD. 
“susirinkimas” Yorke
“konstitucijos pataisymui” y- 
ra nelegalia darbas ir LDLD. 
nariai neprivalo į tai kreipti 
jokios domos. LDLD. 'burės 
paskirti laikinų Centro Ko
mitetų.

“LAISVĖS” KLASTA.

Rrooklyno “komunistų“ orga
nas paduoda kaipo ištraukų iš 
“Naujienų” sekamus žodžius, 
padėdamas juos svctimženkliuo- 
se: '

“Kas yni priešingas dabar
tinei Lietuvos valdžiai, kas at
sisako jų remti, tas yra Lietu
vos išdavikas.”
“Laisvė” nenurodo, iš kokio 

“Naujienų“ numerio ir iš kokio 
straipsnio ji tuos žodžius paėmė, 
kad skaitytojai negalėtų pasitei
rauti, ar ji sako tiesų.

Bet kiekvienas, kuris skaito 
“Naujienas“, žino, kad 'ta ne
va citata yra begėdiška “Lais
vės” falsifikacija.

PLUNKSNOS BANDITAS.

Lapkričio 12 dienų, tuoj po to, 
kaip angliakasių viršininkai nu
silenkė prieš teismo paliepimų 
atšaukti streikų, “Naujienos” ra
šė, kokios iš to gali būt pasek
mės. Tarp kitko jos pasakė:

Nusilenkimu prieš valdžių 
unijos viršininkai įgijo 'teisę 
reikalauti, kad valdžia prispir
tų kasyklų savininkus eiti į 
derybas su darbininkais.
šitie žodžiai buvo niekas dau- • _ . ’.giau, kaip konstatavimas 

(nurodymas) aplinkybių, kurio
se tuomet buvo streikas. Buvo
aišku, kad angliakasių unija ne
sitiki išgauti visų savo reikalavi
mų (60 nuoš. algų pakėlimo, 6 
valandų darbo dienos ir 5 darbo 
dienų savaitėje). Valdžia užgulė 
ant jų po ta priedanga, kad jie 
nenusileidžia ir stato į pavojų 
“publikos” gerovę. Tuo-gi tar
pu užsispyrimas buvo ne ang
liakasių pusėjo, o kasyklų savi
ninkų. šitokiose tai aplinkybėse 
unijos viršininkai ir nutarė 
nusilenkti teismui. Tuo žingsniu 
jie ištraukė pamatų iš po kalti
nimo, buk jie į niekų neatsižvel
giu; užsispyrėlių, neatsižvelgiau 

čių į visuomenes gerovę, rolėje 
atsidūrė ponai kapital. Anglia
kasiai dabar galėjo pasakyti 
valdžiai: “Ne mes'kaili, kad 

streikas tęsiasi, o kasyklų savi
ninkai; imkite juos už keteros 
ir priverskite apsvarstyti musų 
reikalavimus.”

Tai visa augščiaus minėtojo 
sakinio prasmė. Bet “komunis
tų literatas” J. Baltrušaitis pada
rė iš jo, buk “Naujienos” skel
bia tokių teorijų, kad teises gali
ma įgyti **tik nusilenkimu prieš 
augštesnę spėkų.” Apie tai jisai 

/rašo jau antru kartu “komunis
tu” spaudoje. Kuomet mes aiš- 

ML>me vien tam tikrų atsiliki- 
(RJ, tai jisai pasakoja, buk mes 
pagaminę tokių taisyklę, kurios 
darbininkai privalų visuomet 
laikyties: ne kovot už savo tei
ses, o nusilenkimu stengties įgy
li jas. Ir kad dar labiau iškrei
pus “Naujienų” mintį, tai jisai 
ty^įa pridėjo žodį “tik“; reiškia, 
“Naujienų” teorija esanti tokia, 
kad niekas o niekas daugiaus ne
gali pagelbėti darbininkams, 
kaip “tik” nusilenkimas.

šitaip bjauriai suklastuot o- 
ponento mintį gėdintųsi kiekvie
nas padarus žmogus. Bet J. Bal
trušaičio klastos bjaurumas yra 
dar didesnis, negu ant pirmos 
pažiūros išrodo. Tame-pat straip 
snyje, kurio žodžius jisai iškrei
pė, yra nurodyta ir blogoji pu
sė minėtojo angliakasių virši
ninkų pasielgimo.

“Naujienos” sako, kad unijos 
vadovai tikisi daugiaus laimė
siu nusilenkimu valdžiai, negu 
pasipriešinimu.

“Vienok — ‘Naujienoj tę
sia toliaus — dauguma anglia
kasių manys kitaip. Jiems 
rodysis, kad tas nuolankumas 

k buvo bereikalingas. Daug ra
sis ir tokių, kurie tikės, kad 
“vadovai pardavė streikų.” 
šituo žvilgsniu tasai unijos 
viršininkų žingsnis yra labai 
pavojingas; jisai gali iššauk
ti suirutę unijoje.

“To žingsnio blogumas yra 
da ir tame, kad jisai padrųsinr. 
valdžių ir ateityje ‘indžonkše- 
nais* ardyti darbininku strei
kus.”
Tai ve kų “Naujienos“ pasa

kė apie tų nusilenkimų. O ‘‘ko
munistas” Bal (rugutis Skelbia, 
kttd jos išgarbino nusilenkimų, 
kaipo vienintelę priemonę Įgyti 
teises!

Mes jau daug kartų esame pa
stebėję, kad tas “literatas“ be- 
sųžiniškiausiu budu iškraipo
“Naujienų“ mintis ir prikaišio
ja joms tokių dalyk kurių jos 
niekuomet nėra sakiusios. Esa
me todėl pagalios priversti duoti 
tam be gėdos, be sužinos ir be 
doros sutvėrimui vardų, kurio 
jisai užsipelnė: plunksnos bandi
tas!

MIRĖ VINCAS KAPSUKAS 
(MICKEVIČIUS.) 

_____  '
“Darbas” (kuris eina Kaune) 

rašo lapkričio 23 d. numeryje:
Iš Smolensko per Vilnių atė

jo žinia, kad; ten mirė “Laiki
nosios Kariškai-Revoliucinės 
Darbininkų ir Valstiečių Val
džios Lietuvai ir Gudijai” pir
mininkas V. Kapsukas (Mic
kevičius).
“Darbas” paduoda trumpų po 

biografijų, kurioje tečiaus yra 
keletas klaidų.

Vincas Mickevičius (arba Mic
kus, kaip jisai kartais/pasirašy
davo) gimė Būdviečių kaime, 
Pajevonio valsčiaus, Vilkaviškio 
apskričio. Mokinosi penkerius 
metus Mariampolės gimnazijo- 
je, paskui įstojo į Seinų semi
narijų, iš kurios buvo prašalin-
tas už lietuviškų raštų laikymų.

Apsigyveno Mintaujoje ir ren 
gėsi laikyti ekzaminus iš 6 kle- 
sų gimnazijos, bet daug laiko 
praleisdavo “lietuvystės” agita
cijai ir prie ekzamino neprisi
rengė. Agitavo gimnazijos mo
kinius ir buvo narys Slaptos jų 
draugijėlės, kuri jo iniciatyva 
priėmė Vinco Kudirkos vardų. 
Mickevičius buvo didelis Ku
dirkos (Kapso) garbintojas ir 
paėmė nuo jo pseudonimų “Kap 
šukų;” pirmiaus jisai po savo 
raštais dažniausia pasirašydavo 
“Vincas Vilkas-Pilkas.”

Vėliaus Mickevičius iškeliavo 
į,užsienį. Gyveno Tilžėje ir Ber
ne (Šveicarijoje). Čia jisai įsto
jo “liuosu klausytoju” į univer

sitetų; norėjo patapti tikru stu
dentu ir rengėsi prie įstojamojo 
ekzamino, bet nelaikė jo. Iš 
užsienio dažnai slapta parvažiuo 
davo į Lictuvų, gabendamas 
literatūrų, ir vesdavo agitacijų 
tarpe besimokinančios jaunuo
menės. Ėmė leisti laikraštį 
“Draugų” ir jo palaikymui tver- 
tiytuo vardu organizacijų. Prasi
dėjus Rusijos revoliucijai 1905 
m„ ta organizacija leido atsi
šaukimus ir platino Lietuvoje 
ragindama “ardyti geležinkelių 
tiltus,’ kirsti telegrafų Stulpus.“ 
Paskui ji tečiaus pakrypo į Soci
alizmo pusę ir įstojo į Lietuvos 
Socialdenlokratų Partijų. Būda
mas partijoje, Kapsukas tečiaus 
labai/ nesutikdavo su kitais jos 
vadovais ir nuolatos varydavo 
aštrius ginčus su jais, ypač su 
Janulaičiu (Lizdeika), kuris re
dagavo partijos organų “Darbi
ninkų Balsų.” Kada L. S. D. P. 
ėmė leist savo laikraščius Lietu
voje, lai Kapsukas dalyvavo jų 
čedaga vinie.

Rudenyje 1905 nu. Kapsukas 
pateko į kalėjimų. Tapo nuga
bentas į Kalvarijų, paskui į Su
valkus. Iš teųai jj paliuosavo 
draugai, padarę ginkluotų už
puolimų ant ligonbučio, kuria
me jisai buvo .laikomas Pabėgęs 
į užsienį, jisai tečiaus neužilgo 
atvyko į Vilnių, čia jį suaręšta- 
vo antru kartu ir nuteisė kator
gom 1914 metais jisai gyveno 
kaipo tremtinis Sibire, bet iš te
nai pabėgo. Nukeliavo į Školijų 
ir Jgpo paskirtas “Rankpelnio” 
redaktorium. Tenai jau jisai ė- 
mė rodyties “kairiuoju” ir kovot 
prieš “social-patriotizmų” ir 
“oportunizmų”. Atvykęs Ameri
kon, įstojo į “Kovos“ redakcijų 
ir ėmė čia “mobilizuoti“ “karino 
sius.”. Jo užsivarinėjiniai kų-lik 
nesuskak]^ LSS. IX-amc suva
žiavime.

Kilusi Rusijos revoliucijai, ji
sai išvažiavo į Petrogradu ir te
nai organizavo Rusijos Bolševi
kų Partijos Lietuvių Rajonų. 
Bendradarbiavo “Tiesoj” ir ki
tuose bolševikų laikraščiuose. 
Įsikūrus “Lietuvos ir Gudijos 
Tarybų Vyriausybei,” Kaj^ii- 
kas buvo jiis pirmininkas. ,

Nuosakių sočiaiistii(itj ’įšitiKi- 
iiimų Kapsukas 11 ickiioiiYe^tycfii- 
rėjo. Nors jisai keletu metų
ir skaitė save socialdemokratu, 
bet jo idėjos buvo daugiaus mai
štininko valstiečio, negu indust
rinio proletaro. Jo bude buvo 
didelis palinkimas prie koman- 
davojimo. Bet jisai buvo darbš
tus ir energingas veikėjas, daug 
nukentėjęs ir pirm laiko'pabai
gęs savo amžių kovoje už liau
dies laisvę. ,

“Stukmejsteriai”.
[Iš “Socįaldemokrato”]

Tabp žmonių daugybės apyre- 
čiait bet pasilaiko asmenys, ku
rie be jokio sunkumo gali su sa
vo veidu daryti kų tik norėdami. 
Ilgu mitinimos keliu jie pasie
kia tokio lobuluido, kad pusė jo 
veido gali reikšti didelį nuliūdi
mų, net verkti, kitagi pusė tuo 
pačiu laiku moka juoktis, vie
na puse esti maloni, kaip saulės 
spinduliai, gi kita rusti, kaip 
pats Vilgelmas savo žlugimo va
landoj. Tokie veidai iš eilės 
gali darylis panašus į visai kits 
kitam nepanašius žmones liek, 
kad net sunku esti atskirti, ku
ris yra 'tikrasai asmuo ir kuris 
artistas.

-Pasidarę tokiais “štukmeiste- 
riais,” minėtos rūšies žmonės i- 
ina važin^ties po miestus ir 

jomarkus ir rodydami žmonėms 
savo gabumus, randa pinigus.

Tdkiais “štukineisteriais” mu
sų visuomenės gyvenime imasi 
būti musų klerikalai, kitaip sa
kant krikščionys^demokratai. 
Tame amate jie praktikuojasi, 
galima sakyti, nuo pat gimimo 
dienos. Prisiminkim nors svar
biausius Lietuvos gyvenimo mo
mentus ir kaip tais atsilikimais 
nusistatydavo musų klerikalai. 
Prieš 1905 metų Rusijos revoliu 
ciją, kuomet Lietuvoj caro žan
darai gniužino visuomenės ir po 
Ii tikos gyvenimą, klerikalų už
sieniuose leidžiamas laikraštis 
“Tėvynes Sargas” parašė slraip- 

snį, kuriame siekimas Lietuvai 
autonomijos buvo pavadintas 
vaikų arba neišmanėlių darbu. 
Autonomijos obalsį buvo tuo
met iškėlę Lietuvos socialdemo
kratai. Atėjo 1905 metai ir tie 
patys klerikalai didžia j am Vil
niaus seime, krūtinėn mušda
miesi sakėsi, kad jie stovį ne tik 
už Lietuvos autonomijų, bet ir 
už pačių revoliuciją, tik ne kru
vinų.

Pirmai revoliujcijai sugniužus 
ir vėl įsigalėjus Lietuvoje pik
čiausiai reakcijai, klerikalai vėl 
puolė caro biurokratų glėbin, 
mindami po kojų tai, prieš kų 
vakar galvas lenkė. Tuomet jie 
vėl sakosi savo laikrašty “Drau
gija,“ Kaune leidžiamam, kad 
lietuviai esu tik kampininkai ca
riškosios Rusijos.

Didžiojo karo melu musų 
klerikalams' kaip ir kitiems, te
ko, pers idalinti į dvi dali ir gy
venti įvairiose kits kitai priešin 
gose sąlygose. Vieni jų veikė re- 
voliucijon. įėjusioj Rusijoj, kiti 
vok iečių-junkerių žudomo j Lie
tuvoj. Tuomet krikščionys-de- 
mokratai gavo progos pirmų 
kart parodyti musų visuomenei 
“šlaką” su jx>litiniu savo veidu. 
Kuomet klerikalai Rusijoj dėjo
si griežčiausiais Lietuvos res
publikos šalininkas, tuo pačiu 
laiku klerikalai Lietuvoje ne tik 
stovėjo už monarchijų, bet pa
siskubino sukalbėti Urachų Lie
tuvos karalium ir jau buvo pra
dėję jj lietuviškų poterių mokin
ti. Vadinasi, viena veido pusė 
buvo panaši j Vilgelmą, gi ant
ra j Vilsonų ir tai tuo pačiu lai
ku.

Revoliucija sumaišė visus po
terius. Kuomet karalių, vainikai 
ėmė gatvėmis riedėti, nebepato
gu buvo būt monarebistais, ir 
dvilypis musų klerikalų veidas 
subėgo vienai)., — kad ir surūgę, 
jie ėmė rodytis respublikos ša
lininkais. /

Bet daugiausia savo “štukų” 
jkrikščionys-demokratai rodo vi
dujiniam musų gyvenime, va- 
žiiK'dami: pd šv.‘ Lietuvos jomap-' 
kus ir atlaidus. Viena jų dalis, 
apsiredžius varguolio nudryžu- 
sia sermėga ir apsijuosus “dc- 
mokratumo pančiu, nuolatai 
kalbina Lietuvos darbo žmones, 
verkia dėl jų vargų, tveria dar
bininkų organizacijas, imasi 
ginti jų reikalus, konkuruodami 
kuone su komunistais. Antroji 
dalis, gražiai nupenėtais, ir ge
rai nuskustais veidais, gerai pa
siutais švarkais ar sutanomis 
vilkini, telkia apie savę stam
bius ūkininkus, įvairius vertel
gas, dvarinii/kus ir dvarininkė
lius, bankininkus ir pramoninin
kus ir su jais sutartinai varo po
litinį ir ekonominį “biznį”. To 
biznio uždavinys, — pagrobti 
Lietuvos darbininkams jų tei
sę būti šeimininkais naujai ku
riamo Lietuvos gyveninio ir po 
senovei viešpatauti jame. Vadi
nasi, ir čia dvilypis veidas, — 
viena pusė verkia dėl darbo 
žmogių vargo, gi kita ciniškai 
iš jų juokiasi. *

Kuomet tvėrėsi p. Galvanau
sko kabinetas, klerikalai vėl iš
ėjo viešon eikštėn gerbiamai 
publikai naujų “štukų“ parodyti. 
Tuomet .k rik šči o n i ų-dem o k ra t ų 
partija neva atsisakė kabinete 
dalyvauti ir rūsčiai antakius su
traukus tartum ruošėsi stoti 
prieš naujų valdžių, 'rečiau žy
mesniems savo nariams ji ‘lei
do“ paimli miništerių vietas, da
gi šiuo laiku svarbiausioj. Vi
daus reikalų Ministerijoj.

Jus, Lietuvos darbininkai,
gal paklausite, kur gi tikrasai ne 
scenoj rodomas klerikalų vei
das? Šekit blaivomis akimis 
jų darbus ir greitai pažįsil, jei 
dar nesate pažinę, o mes pasi
stengsime jums padėti. Neuž
ilgo prasidės ripkimų agitacija 
j Steigiamąjį Seimą, į savivaldy
bės įstaigas. Krikščionys-demo- 
kratai uo^iti lankys musų vie
šojo gyvenimo jomarkus ir vi
saip nusidažę rodys savo “što
kas”. Apsisaugok it tuomet 
draugai, ir neužmirškit su kuo 
turite reikdlo.

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

¥
True trnnslfltion filcd with the post- 
inaster at Chicago, III. Dec. 24, 1919 
as reųuh’cd by Ihe act of Ocl. 6,1917

ARGENTINA.
Buenos Aires.—[Reorgani

zuojąs! transportacijos darbi
ninkai]. Pasak “Marino Wor- 
ker,” daroma pastangų reorga
nizuoti transportacijos darbi
ninkai. Tas darbas pavesta In
ternacionaliniu komitetui, kuriu 
ineina šių šalių atstovai: Angli
jos, Francijos, Belgijos ir Skan 
dlnavijos šalių.

Pastovi Federacijos organiza 
cija bus kontroliuojama Centrą 
linio Komiteto, kuris iš penkių 
skirtingų šalių atstovų.

Federacijom galės pirklausyti 
penkių rųšių darbininkai: (1) 
jūreiviai; (2) geležinkeliečiai;
(3) prieplaukų darbininkai;
(4) vidujinės navigacijos dar
bininkai, ir (5) visi, kurie dir
ba prie transportacijos darbų.

RUSIJA.
Paryžius.-—[Trys milionai su 

viršum organizuotų darbinin
kų]. AugšČiausioji Sovietų Ru 
sijos Ekonomijos 'Karyba pa
skelbė skaitlines, kurios i*odo, 
jog ligi šiol Rusijoj jau susi
būrė į unijas ir sindikatus trys 
milionai su viršum darbininku. 
Sulig užsieni fanais darbininkai 
skirsfonui sekamai:

Audėjų....................... 714,000
Geležinkeliečių ...'. 450,000 
Plieno darbininkų .. 400,000 
Odos pramonėj .... 225,000 
Prie transportacijos 200,000 
Siuvėjų ....................150,000
Prie maisto gaminimo 140,00( 
Buda volo jų............. 420,001
Pašto ir lelegr. darb. 100,000 
Įvairiose pramonėse 200,000. 
Nemaža darbininkų yra su

sibūrusių j profesines sąjungas 
ir smulkesnėse pramonėse. Tuo 
budu organizuotų darbininki, 

skaičius siekia 3,442,000.

VENGRIJA.
New Yorkas.-r[Terorizmas]. 

Ndw Yorko laikraštis “Globė”, 
gruodžio 10 d. savo redakcinia
me straipsnyj rašo apie rumu
nų šemyninkavinuj Vengrijoj. 
Tarp kita ko ten sakoma:

“Sulig nesenai gautoniiis ži- 
niolmis, Vengrijoj dedasi bai
siausių dalykų:

“Žmogžudystė yra paprastas 
dalykas; net moters ir jaunuo
liai yra pliekiami rykštėmis, 
areštuojami ir laikomi kalėji
muose be jokio teismo. Rumu- 
imi įsteigė špiegystę ir špiegais 
daugiausia esti prasižengėliai ir 
kriminalistai, kurie liko paliuo- 
suoti iš kalėjimų (uo tikslu, kad 
užėmus špiegų Vietas.

“Baudimas rykštėmis.—-Apie 
porų mėnesių atgal būrys jau
nimo važinėjos netoli A—Visa 
kompanija liko areštuota ir nu 
bausta rykštėmis. Neduota jo
kio paaiškinimo, už kų juos 
bausta. Du vyrai Z. ir N., kurie 
kų lik apleido ligoninę, liko nu 
bausti rykštėmis. Kelioms die
noms praslinkus N. numirė.

“Vienų penkiadienį būrys ka 
reivių apsupo slidžių B—Paini 
fa 250 Belaisvių. Ir rumunai 
tuoj juos nužudė barbariškiau
siu budu. Visų pirma jie išren
gė imtinius, o paskui badė juos 
durtuvais. ‘

“Sodžiuj N. buvo užmušta 
200 kaimiečių už tai, kad jie 
priešinosi atėmimui grudų ir 

gyvulių. Paskui visas sodžius 
liko sudegintas.

‘ęAnt laikraščių yra , uždėta 
aršiausi cenzūra. O apie žih^io 
ir susirinkimų laisvę negali bū
ti ir kalbos.

“Jeigu lasai raportas atsineš
tų į bolševikus, lai mes tuoj pa 
keltume didžiausį triukšmų ir 
be paliovos kalbėtume apie bol 
ševikų nuožmumus. Bet tie bar 
hariški darbai priklauso nie
kam kitam,, o lik musų talki
ninkei Bumunijai. Ir apie tai 
rašo Dr. Munro, dėl karės nu
kentėjusių šelpimo komiteto 
narys. Taip elgiasi musų ‘pra
kilnioji’ talkininkė, kuri Fran- 
cijos vadovaujama ir Anglijos 
remiama norėjo Hapsburgų ku

nigaikštį, Juozų, padaryti Ven
grijos valdžios galva. Tam są
mokslui, pasak Scott Mowrer, 
iriešinosi tik Italija.”

Taip sakant
—Kad ir negausus delegatais 

nivo X-tasis LSS. Suvažiavimas 
Chicagoje, bet “komunistiš- 
ciems” smalinio instituto sma- 
ininkams jis tiek šalto van

dens ant įkaitusių sprandų už- 
>ylė, kati vargšai dagi savo 
irookliniškio seimo nutarimų ir 
savo “komunistų“ vardo išsiža
da.. .

—“Komunistas“ (kų-lik iš 
aidoblistų persikrikštijęs) Ku
kutis, dcbatuodamiis su aidob- 
listu Brijunu, komunistų pro
gramų taip iššaiškino: “Komuni
stų tikslas,“ sako jis, “yra sukel
ti rivuliucijų, alr kird revoliuci
jų sukelti, tai pirma reikia su
kelti tarp darbininkų neapykan
tą, pasėti tarp jų demoralizaci-' 
jų, kad jie užsidegę kiltų prieš 
visą dabartinį surėdymą.“

Ar jus manot, kad besiklau- 
sanlįs “komunistai“ Užprotesta
vo šitokiam idijotiškam pliauš
kimui? Anaiptol! Dar delnais 
plojo! — Kovas.

Moksleivių atydai.
Paskutiniame “M. K.” leidi

me p. J. T. Vitkus, pasitraukda
mas nuo vedimo “M. K.” patal
pino pranešimą ir prašė, kad vi
si “M. K.” bendradarbiai ir na
riai siųstų visus rašinėlius man, 
kaipo naujam “M. K.” vedėjui; 
bet kad p. Vitkus nepadavė ma
no adreso, vargiai ar kas žino 
kame aš esu.

Del los tai priežasties, kad pa
davus savo adresąjr iš savo pu
ses paprašyti visus “M. K.” rė
mėjus ir narius siuntinėti raši
nėlius žemiaus paduotu adresu, 
yra tikslas šio rašymo. Taip
jau geidžiu ir kviečiu kiekvieną, 
kad rašinėtų taip dažnai kaip 
kuris gali.

Su tikra pagarba,
. P, G, Luomans, naujas “N\. 
Kelių” vedėjas, 123 So. Win- 
chcster avė., Chicago, III.

DR. A. MONTVID
CHICAGO

Lietuvio Gydytojas ir Chirurgas 
25 E. Wa»*hington St. 
Marahall Field Annex 

18th fl. Ruimas 1827 
Phone Central 3362 

Valandos: nuo 10 iki 12 ryto

2121 North Western Avė. 
Valandos: 6 Iki 8 vakare. 

X-Spinduliai. Phone Armltage 2010 
Rezidencijos telefonas West 6126

Telephone Drovcr 5052

Dr. A. Juozaitis
DENTISTAS

Valandos: nuo 10 iki 8 vai vaka 
re. Nedaliomis pagal sutarimo. 
3261 So. Halsted St. Chicago, III.
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Phone Canal 1043
HOERBERS HALL

PUIKI SVETAINĖ 
2131-35 Blue Island Avenue.

WM. VORSATZ, Savininkas

Pinigais už

Laisvės Bondsus
$50, $100, $500, ir $1,000.

Krause V alstijinis T aupymo 
BANKAS 

1341 Milwaukee Avė.,
Bankas atdaras suimtomis iki 8 vai.

Arti Paulipa gat.
Purtąs virš $200,000.00.

Apskrita bankininkystė.

LAISVES BONDSAl'
Mokame Grynais:

1 -mas $50 Bondsas .... $50.25
5-tas $50 Bondsas .......... $50.25

2, 3 ir 4 aukščiausia kaina 
J. S. JURIK & CO.

2003 W. 47 St. arti Robey.
Atdara panedėliais, Ketvertais ir 

Subatomls iki 9 vai. vakare.
. V . *
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Kledenes.
NAUJIENOS, CKIcag/J., III 9

KALĖDOS
Išvakariai. Pailsus diena akiė merkia.
Saulėleidžių auksinių varsų ugnįs gęsta;
Nakties tamsa juodais šešėliais dengia miestu, 
Žaislų ir saldų atsilsio ramumų teikia.
Lyg vilko akįs, žiburiai iš kožno namo
Aht gatvių, ant tiltų, ir soduos šviesą lieja; • 
Jų skaičius vis kas sykis auga, vis didėja 
Į šimtatūkstantinę ugnių panoramą.
Danguj viena po vienos į^ škios žvaigždes renkas, 
Tarpe kiltų draugių jos ima savo vietą; 
Šviesioms skylutėms dailiai puošip platų sietą 
Gamtos neaiškios stebuklingai vikrios rankos.

Ore. tyku. Pro langus skrenda pluoštos vėjo, 
Ir retkarčiais man veidą glosto, pakutena. 
Nųmai*) pusiau tušti; po du, po tris, po vieną 
Visi miestan jieškot smagumų jie išėjo.

Ir taip iš vakaro į naktį laikas plaukia, 
Neaiškiai, lyg kad durnai ūko juroj, nyksta; 
O mano draugas-kambarys palytoms pyksta, 
Ir kažko tikis iš manęs, sielojas, laukia.

Ilgu vienam, klaikioj tyloj skausmus kentėti, 
Vis tikrint sau, kad tai agonijai bus galas;
Nes slaptas balsas aiškiai sako: “Melas! Melas! * 
Veltui bandyt akis užmerkti ir užmigti...

• • >
Vienok, galop mintis išspruko iŠ nelaisvės 
Ir lekia ten atgal, į praeities bedugnę; ' 
įsnauja kuria pergyventos kovos ugnį, 
Dėlei idėjos — skriaudžiamos žmonijos laisvės.
Štai knygą praeities svajų vaizdai atskleidžia, 
Bet kaip keistai! Atgal nuo šio Kartaus momento; 
Štai pirtims lapas be žymės be taško — krenta; 
Bet praeitis papuošti jį griežtai neleidžia.
štai mitras. O! Bet Čia mirties ranka rašyta!
Su karės juoda antspauda... Kraujuos patvinęs... 
Gerai fors tiek, kad jis nebuvo paskutinis...
Nes pirmas, nors jau tuščias, bet uždengia šitą.
Toliaus žiupsnys, tai perdėm visko yra kliuvę. 
Tiesa, ir Čia nedaug kas turi tikrą svarbą; 
Bet vis vaga bei raktas į pradinį darbą, 
Ir kova su audroms už kasdieninį būvį.
Kituos visuos atspindi daug švelnaus troškimo 
Pažint pasaulį, mokslą, darbą, ir žmoniją;
Surast, ar tveri palaimos laisvę karaliją, 
Kur vargas nerastų sau jokio įėjimo.
Tolyn — blyškyn, neaiškus it balandžio ledas: 
Tiktai jaunosios praeities laikų svajonės;
Jaunų draugų vardai kur puolė ant keliones... 
Bet kas dabar matyt! Sakykit, kas čia dedas?

*

žEMAITftS vaizdelis

Bėdos bėdos, ne Kalėdos; atei
na Kalėdos — tos pačios bėdbs.

Niekas taip nelaukė kalėdų, 
kaip musų Juozukas. Bet ir yra 
ko laukti: juk tai metų galas, 
galas jo tarnystės už piemenį 
pas Baltaragį. Vasarą dar pusė 
bėdos: pažadino rytą, atsikė
lei, dar pusmirkomis, snausda 
mas, atkėlei diendaržio vartus; 
nereikia nė niūkti, galvijai pa
tįs išeina, pasitrinta, paslttosto 
patvoriais ir traukia į ganyklą. 
Juozukas bekiutena paskui. Ap
siėdus karvėms, atsisėdęs ant 
kupsto, nosį pastatęs prieš sau
lę besnaudžia. Nereikia jam gul
bes, jis labai moka sėdoms mie
goti; nors pakrypsta, pasišliejo 
tai j vieną, tai į kitą pusę, bet 
niekuomet nenuvirsta žemėn, 
vis atsigriebia atgal. Išgena ir 
daugiau piemenų, pradeda šu- 

1 kauti, ubauti balsiai kalbėti. Iš 
bunda Juozukas ir jaučiasi jau 
išmiegojęs. Banda užėdusi pra
deda stovinėti. Piemenįte pus
ryčio laidosi.

Atėjus Juozuko kalei na i per
bėgdamas namo pas šulinį lovy
je nusiprausia burną, eina į vi
dų valgyti. Po pusryčio išeida
mas dar įsikiša duonos prieš- 
piečiui, o pietų vėl pasilaido.

Pažįstama prasta senų laikų bakūžė, 
-šiaudinis' stogas sahianoms storai apžėlęs;

Išrodo, lyg kad Lietuvos namų šešėlis, 
Kur dainos mylimų sesučių kitkart ūžė...
Senelis-uosis kiemą atsargiai daboja;
Darželyj kūpa rūtos, mėtos, ir junginiai;
Kaštonai šnekas lyg bernai Kuklių kuokinėj;
Sode lakštutė maloniais balsais vylioja’
Visa namų tvarka atrodo pavyzdingai.
Rakandai ir indai mediniai ir iš molio;
Drabužiai rankų darbo, Staklių ir ratelio;
Linksma šeimyna triūsias sajt ramiai, laimingai.
Tai mus namai! Tai mano mylima tėvynė!
Darbščių artojų malonus tylos kampelis;
Tas žalias gojus, dirvos, pievos ir upelis, 
Tai musų turtas... musų duona kasdieninė.

Tas žilas senis, kur ant lovos pypkę ruko, 
Tai mano tėvas ilsis po dieninio darbo; 
Sesuo Grasilda siuva naują sūrini tarbą, 
0 Adelida mažą brolį vygėj sujia. >

Maža Veronė su kate ir lėlėms žaidžia, 
O aš skaitau pradinį A B lementorių;
Bet jau apsnūdęs ir paniuręs, miego noriu, 
Mat tėtė juokias, sako: žydas tinklą leidžia..
•Senos matušės sausos išdėvėtos rankos,
Maloniai glaudžia mano galvą prie krutinės; 
Bučiuoja veidus su balsais dainos lopšinės, 
Ir taip ištyko lengvos miego skraistes renkas.. .

Bet štai išnauja rytas. Aš guliu ant lovos.
Skausmai neleidžia pajudėti: žaizda šone...
Kaip gaila, kad tai buvo vien sapnai, kledenes... 
Kaip puiku būt liuosam nuo tos skauSlningos kovos.
O kasžin ir su tais namais kas atsitiko?
Gal karės kruvinu ranka juos išteriojo;
Kur randas tie namiškiai kur anuos dabojo?...
Gal vietoj tos bakūžės pelenai paliko?...
Parker Ilill, 6-IV-T9. Kainas Jr.

*) Namai —• karės ligonbutis.

__ ____ ; ‘I'——Xt_

DIDELIS PASIRINKIMAS
Kalėdinių auksų, deimantų ir branzalėtų su 
laikrodėliais, lavalicrių, lakiotų, špilkų viso
kios rųšies. Auksu pripildyta šita krautuvė. 
Diddžiausia krautuvė Ciccroje. Kainos ne aug- 
štesnės kaip kitų krautuvių; jus pūtis, žinote, 
CicerieČiai. Tavoras užtikrintas; auksą perka
te, auksą gaunate.

M. M. URBAITIS JEWELRY CO. 
4902 W. 14th StVeet, Cicero. UI.
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Užėjus karščiams, pradeda 
pokaičio ginti; tuomet Juozuką 
prikelia dar saulei netekėjus. 
Išginęs gano iki priešpiečio, 
kol karvės ima gylioti ir parle
kia namo. Tuomet Baltaragienė 
iš vakaro palieka Juozukui va
kartį randa jis stalčiuje lašinių, 
ar mėsos šmotuką, arba sūrio 
gabaliuką, pasiima duonos kiek 
nori, ir našasi į bandas. Pra-į 
alkęs užsikanda, o galvijams 
pergyliavus pusrytį pavalgo. 
Jei nori, eina gulti; o dažnai1 
padaboję vaikus, su Petrike pa
žaidžia, Joniuką panešiojo ar 
lopšyje pasupa. Šeimininkė Juo
zuką myli, dažnai gerą kąsne-į 
lį pakiša, galvą iššukuoja, mar
škinius baltus duoda persivilkti 
ir duonos į bandą nešties nesi
gaili. Šeimininkas taipgi blogo 
žodžio Juozukui nepasako, kar
tais tik pagražoja: Tu neraižyk 
karvių botagu; pamatysi, kaip 
atėmęs tau botagą sukaposiu.

Juozukas Baltaragius mama 
ir tote vadino, kad Petrike su 
Jonuku kitaip tėvų nevadino. 
Senį Baltaragį visi senučiu va
dino.

Per vasarą kol ganė bandą, ( 
pusė bėdos; bet rudenį pririšus 
gyvulius, susirinkus visiems į 
vidų, atsivėrė visokių bėdų. La
biau jam paėdė ta samdytoji 
mergaitė Mare. Nespės Juozu
kas pasirodyti, tuoj paleis ger
klę: Juozuk, žabarų nėra; Juo-, 
zuk, sukurk ugnį; Juozuk, par
nešk vandens; Juozuk, skubėk į 
bulbes skusti, ėsti negausi; už
daryk kiaules; suvaryk žąsis; 
palesink vištas... Juozuk ir 
Juozuk varinėja. Nė atsi
kvėpti neduoda. O jau prie ug
nies nei ištolo. Norės Juozukas! 
pasišildyti, tuoj: šalin nuo ug-j 
nies, pridulkinsi puodus; su pe
lenais nori ėsti? Jei greitai ne
pasitraukė ir į kuprą . niuksą 
gaus. Vandens prireikė: par
nešti varomas Juozukas, nepa- 
skubes išeiti, tai sykiu su viedru i 
už durų išmestas atsidurs. Vaka
rais virtuvėj nėra jam vietos, o 
trio boję kilos bėdos. Kaip tik 
Juozukas pas vaikus nori pažai
sti, tuoj senutis:

—Na, Juozuk! Kaip einasi su 
poteriais, prisakymais? kas tie 
septyni sakramentai, ar bežinai 
bent vieną? ^Kokie didieji grie- 
kai, ar bėsuskaitai? Koks grie-j 
kas tingėti Dievui tarnauti? 
Nukalbėk po nu troli j imu du
sios... Kas tave apšvietė? kuo ap
švietė? kas atpirko? <kuo at
pirko? kas buvo pardavęs? ka
me pirmieji tėvai gyveno? Ir 
daug daug tokių užklausimų. 
Ir atsakinėk tu seniui! Kamanti
nės ir katekizmų ir iš visokių 
prisakymų. Gerai turi pamislyti 
kaip atsakyti, o netik si, tuoj į 
ausį kimba nusukti. Nešutysi su 
seniu. Jis nori jau ir Petrikę

mokinti, bet mama dar neleid
žia.

Dieną Juozukas išeina į kū
tes; kratinį krato, girdosi; gy
vulius apėjęs žabarus kapoja. 
Kaip nešąlą, ramia sau bykokį 
darbą, bet kaip šalta, susirietus 
reikia bėgti į vidų. Arba vaka
rais tai senis ir Marė taip paė- 
da, kad Juozukas išsižiojęs lau
kia kalėdų. Būtinai užsidėjo 
nebegrįžti ant kitų metų vien 
dėl senučio ir Marės. Mama gera 
ir tėtis geras, blogo žodžio ne
pasako. Jonas, samdytas ber
nas, irgi geras, gulti į kamarą 
vedasi, naktį nusispardžius pa
talus užkloja. Bet su Mare ir 
senučiu gyvos bėdos. Ateis Ka
lėdos, antrą dieną atvažiuos tė
velis; Juozukas papukšt .ir iš
laks — nuo visų poterių ir ka
tekizmų atsikratys. Kad ir grą
žintų nepasiliks, vat! Kuomet gi 
tos Kalėdos ateis?

Z‘

Sykį Juozukas paklausė Jono, 
kiek laiko bėra iki kalėdų. Jo
nas pagalvojo ant pirštų paskai
tė: rožancava, visi šventi, ad
ventai.. .

Dar dvylika nedėlių! — pa
sakė. v

Juozukas nubegęš į kūtę su 
kreida įbriežė į duris dvyliką 
briežiukų. Kaip tik nedėlia išei
na, vieną briežiuką ištrina; kita 
išeina, vėl ištrina kitą, vis ma
žiau briežiukų belieka, mažiau 
nedėlių iki Kalėdų. Jau aštuo- 
nios, jau penkios, jau trįs!... 
Juozukas šokinėja žiūrėdamas 
j briežiukus: dar viena čiela ir 
pusė nedėlios.

Vieną vakarą tėtė raukė na
gines. Paraukęs, metė Juozu
kui ir tarė:

+-Šia naginės tau paraukiau, 
bus lengviau po sniegą braidy
ti, ne kad su klumpėmis. Dary
siu, alų bus daugiau darbo prieš 
šventes...

Ar jau Kalėdos?—šokosi 
Juozukas: — juk dar pusantros 
nedėlios? , .

r—žioplas tu! — užkirto Marė. 
Penkios dienos bėra.

.I—Jo! kodėl mano da> pusant 
ro briežiuko ant durų?

-—Visi ėmė juokties:
—Nemokėjai surokuoti!
Nors pasijuokė, bet Juozukas 

labai nusidžiaugė, kad Kalėdos 
greičiau priėjo ne kaip jis ro- 
kavo. , \

Tėtė daro alų. Ugnis kamine 
pyška. Juozukas kursto, žaba
ras velka; katilai verda, kubilai 
garuoja, apyniai kvepia. Jonas 
bačkas skalauja. Priešininkėj 
balta drobule uždengtas kubilas 
užduoto alaus jau gyvena. Se
nutis pasiėmęs skardinę alaus 
duoną pasisudydamas druska, 
pakanda ir ąlumi užsigeria. Juo
zukui irgi pripylęs puodelį lie
pia su duona valgyti. Kaip pėt- 
nyčioje, geras užkandas. Ket
verge bus kučio, petnyčioje Ka
lėdos. Nekokio pasninko ne
bus, visi su mėsa valgys, lygu 
ponai. Juozukas jau ir dienas su- 
rokuoja.

Laukta besulaukta. Kūčių ry
tas jau išaušo. Juozukas pašo
kęs, tuoj kojas į nagines. Nebe
laukia, kol jį kas pasiųs, bet ne
varomas neša vandenį į vidų, 
velka žabarus, medžius pečiui 
kūrenti. Jis žino, kad surmal- 
kį*) mama iškeps, nes jau py
ragai įmaišyti. Po kūtes abu 
su Jonu darbuojasi: šiaudų nu- 
sivertč šieno prisipaše, iš kluono 
dobilų parsinešė. Kol apsišovė, 
atėjo jau ir pavakarė; pietų šian 
die nevalgė, rylą tik gavo šildy
to alaus su duona, o Kūčios bus 
vakare. Suėję į vidų vyrai bar 
zdas skutasi; Jonas senučiui 
plaukus apkirpo; mama visiems 
galvas ištrinko, Juozukui ir iš
šukavo; visiems balius marški
nius padalino. Kol sutemo, visi 
jau apsirėdė. Marė šieno pluokš- 
telį paskleidė ant stalo ir balta 
Ntab'ese apdengė. Mama ap
krovė valgiais: pilko ir raudono 
kisieliaus, šlyžiukų, žirnių ir 
kviečių grudų išvirių, aguonų

Vi
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*) Stirhudkis — namie kepta dide
le baronka.

Pirma Žmogaus Mintis 
kada jis renkasi banką savo pinigams pasidėti arba čekių apyskaitą atidaryti, 
turi būt banko SAUGUMAS.r .

Mes užtikriname savo depozitoriams pilniausį saugumą savo grynu ir grei
tai augančiu turtu, remiamu banko kapitalu ir perviršiu.

Kviečiame visus savo bankinius reikalus atlikti musų konservatingais pa
matais vedamam bankui patarnaujant. Visus musų globai pavestus reikalus 
asmeniškai prižiūri banko valdininkai. •_

Banko turtas $6,000,000.00 šuviršum
• •

Direkcija
NELSON L. BUCK 

General Manager of Factories Wm.
Wrigley Jr. Co.
J. W. EMBREE 

President RUteąhouse & Embree Co.
A. HARRIS

President Harris Brothers Company
WM. N. JARNAGIN 

President of the Bank
P. L. KNOEDLER

President Mother’s Rcmedies Company
JOHN MAGNUS

President John Magnus & Company

ARTHUR MEEKER 
Vicc-Preaident Armour & Company

FRANK J. PALT
Mortgage Banker

President Pioneer Fire Insurance Company
H. E. PORONTO 

Vice-President Chicago Junction Railway Go.
HARRY S. SCHRAM

Secretary and Treasurer Straus & Schram.
DAVID E. SHANAHAN 
Real Entate and Bonds

Director E. L. Essley Machinery Company
SIGMUNI) SILBERMAN

S. SUberman & Sons

Central Manufacturig District
1112 West 35th Street. 3 blokai į vakarus nuo Halsted Street, Chicago, III.

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. SEREDOMIS VAKARAIS: nuo 6 iki 8 valandai.
SUKATOMIS per visų dienų iki <8 vai. vakaro,

Didžiausia Lietuviška 
Laikrodžių ir Žiedų 
Krautuvė Chicagoje

Steponas P. Kazlawski
4632 SO. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.

Telefonas: DROVER 7309

Mokykla kirpimo ir 
siuvimo atsidarė

Mokiname pagal naujausios 
mados iš petriny ir desainą 
kirpti ir siūti vyriškus aprėda- 
lus. Turime geras elektrines 
siuvamas mašinas, kur galima 
greičiau išmokti geriausi ir 

lengviausi amatą pasaulyje, 
nes dabar siuvėjai lošia didelę 
rolę pasaulyje.

Taigi LIETUVIAI nepraleis
kite tos geriausios progos, ei
kite i tą mokyklą, nes mes mo
liname dienomis ir vakarais; 
musų mokykloje mokinasi vy
rai ir moters. Visas informaci
jas suteiksime laiškais arba 

ypatiškai. Valandos nuo 8 ryto 
iki 9 valandai vakare^
WHITE EAGLE GARMENTS

PRACTICAL DESIGNING 
SCHOOL

13103 So. Halsted St., Chicago.

Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoj
MašinClių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra 

imujausios mados. UŽlaikom visokius laikrodžius, žiedus, 
šliubiniu.s ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekor
dais ir koncertinų geriausių. zarmdnikų rusiškų ir prūsiš
kų išdirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik rei
kia. Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome lai
krodžius ir nmzikališkus instrumentus atsakančiai.

pieno saldinto iy alaus, uzboną; 
silkes ir žuvies; visi valgiai šal
ti tik bulbių karštų krepšiuką 
užstalėj pastatė. Pat vidury t^la- 
lo Dievo pyragų lėkštė—baltų 
rausvų ir mėlynų — visą stalą 
c t šviečia.

Sėdasi visi Kūčių valgyti. Vi- 
supirma Dievo pyragus padali
no. Jouukas gavo balto ir rau
svo. Kūčias valgant reikia, kad 
butų poromis, nes lyčnam pa
liko:; Kučiose kas norint šie- v
mel turės numirti. Čia išeinh po
romis: senutis su tėte, mama 
su mare, Jonas su Juozuku. 
Bet Petrike verkia, lenda prie 
stalo. Mare, nenori leisti: bus lyč- 
na. Mama vos pagelbėjo: pasi
ėmė Jonukėlį — vėl buvo visi 
porcinis.

Wlge kas tik ko norėjo, kas 
kam patiko;’^beb noęi-nęnori, 
silkės turi valgyti. Jei per Kū
čias nevalgysi silkės, visus me
lus tave vabalai pjaus. Tokius.

gardžius valgius valgo; trioba 
šilta, pyragais prikvipusi; dar 
pečius kūrenasi; kopūstų puo
das kugelio bliudas į pečių kišti, 
rytojui pritaisyti.

Privalgius visiems atrinko 
nuo stalo indus ir valgių liku
čius, o šieną nuo stalo tėtė su
vyniojo į skudurą, pasidėjo ker
čioje; žadėjo paskui nunešti ir 
padalinti po saujalę visiems gy
vuliams: visus reikia Kūčių šie
nu pavaišinti.

Iš to išėjo kalbos, kad Kalėdų 
naktį gyvuliai kalbasi. Senutis 
užsikūręs pypkę, eiulė pasakoti:

Kitą kartą vienas ūkininkas 
buvo taip neturtėlis, taip nu
skurdęs, vis per visokias nelai
mes negalėjo pragyventi. Dar
buosis, stengsis gerai laukus iš
dirbti ir laiku užsėti; darbuoja
si, netingi žmogelis; o žiūrėk, 
kas nors, kokia nelaimė ir išli- 
.....     — ■   M,------------------- *

(Tąsa ant 6-to pulsp.)

NUO 1-MOS RUGSĖJO

“Aušros”
Mokykloj

Prasidės žieminis sezonas, 
bus šie skyriai:

1) Anglų kalbos.
2) Lietuvių kalbos.
3) Geografijos, Istorijos.
4) Aritmetikos.
5) Algebros, Geometrijos ir kitų 

matematikų.
6) Braižymo (plianų pažinimo).
Mokytojai: Anglų kalbos — P. G. 

Luomons; Lietuvių kalbos — Konst. 
Augustinavičius; Matematikos — V 
Mišeika.

Aušros Mokykla — seniausia ir 
geriausia, jos tikslas suteikti neat
būtinai reikalingą mokslą, kad su jo 
pagclba galima butų pagerinti gy
venimą.

Delei didesnės naudos sau ir pa- 
rankumo mokyklai pradėkite tuoj 
neatidėliodami visi sykių.

3001 South Halsted Street

TeJ. Boulevard 8329 

DarboZmoniu 
Knygynas 

3238 So. Halsted SL, Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame Įvairaus turinjo knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tu mokslų; hygieną, istoriją etnolo
giją, biografiją, kalbamokuiua, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Keleivį” ‘Kardą” ir 
“Dilgėles”. Mes padarėme mųsų 
knygų naujus katalogus; reikalauda
mi katalogo prisiųskite sykiu už (Jc 
krasaženklių.



KALĖDOS
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

kusi: tai ledai javus išdaužė, tai 
lietus sudaigino supūdė, lai už- 
džiovino, gyvuliai iškrito, ark
lius pavogė, tai vilkas avis iš
pjovęs, kumelius sudraskęs; čia 
pati pasiligojo, vis lovoje guli, 
serga. Skursta ir skursta las žino 
gelis, vis tik Dievui apieravo- 
dainas. Ateina Kalėdos nėra 
kapeikos nė silkei Kučioins nusi
pirkti, nė piemeniui algos užmo
kėti. Samdo jį pirklys supirktus 
grūdos į miestą nuvežti. Džiau
giasi žmogus nors rublelį Kalė
doms užsidirbsiąs. Dar trįs die
nos iki Kūčių lengvai suvaži- 
nėsiąs. Kaip visur jam nesisekė, 
taip ir čia: užėjo pūgos, prisni
go giliai; vežimas sunkus, ark
liai nepatraukia; apvirto į griovį, 
maišai išsirito; šlajos sulūžo, da 
gi bekraustydamas maišus važ
mos pinigus pametė... Vargo

vargo kelionėje, visas tris die
nas, dar ir Kudių visą dieną. 
Parvažiavo, parplaukė susikrim 
tęs, pavargęs visai jau nakt^ 
Triobos durįs užsklęstos žiburio 
nėra; pati serganti paliko ne
sinori baladotis, žadinti. O pa
vargęs. Užmetęs arklinis glė
belį šieno, įlindęs į šiaudus atsi
gulė Nespėjo dar užmigti, gird
žiu iš arklių kūlės balsą: — 
“vargom vargom kelionėje, o 
kas iš .to? nė šeimininkui nau
dos, nė mums ko esti: sauso 
šienpalaikio tik pakrimsti už
metė.“ “Ką padarysi, kad nė 
jis nieko neturi per nelaimes.”

“Kad ne kvailas butų, ne pu 
lytų pinigų peludės gale, kur jo 
senutis užkasęs užkeikė: ‘Visa 
laimužė užkasta: kas išims ma
no skatikėlius, las laimingas 
bus!' Kad jis žinotų, tuo iškastų 
ir laimingas butų.’’ —

“Butų ir jam ir mums ge
ra: butų miltų ir avižų; nekrim- 
stume sauso šieno; ir jis nebe
ik urstų.”

— Pasišildę, už-

armoS
Kontniktoriai ir kiti žinunai pranašauja, kad ateinantį lai

ką busiąs didesnis judėjimas pirkime farmų, hitų, namų. Todėl 
ir mes, leidėjai Amerikos Ūkininko sumanėm ką nors parašyti 
ir pasigirt, kad ir pas mus šįmet daugiau nusipirko farmų. 
Musų Lietuvių Kolionija smagiai auga, šįmet atėjo daug nau
jų gyventojų, o tarp tų, pora pirko labai gražius gyvenimus. 
Jonas Bakons už $12,(MH), Vincentas Giraitis už $lp,(X)O. Musų 
dar nesena kolionija, lai dar galima pirkt arti miestų ir gele
žinkelių, kas pareikalaus, tai pasiųsim farmų surašą kurios yra 
ant pardavimo. Ir manydami pirkt, nevažiuokite kitur kaip 
tik prie Amerikos Ūkininko- Paaiškinimas delko; o dėlto, kad 
kitur ppvažiavęs. Uu, agentas nedaleidžia prie *savpmdux^uiūs, 
O pas mus kitaip. Pas mus gali pičkikas derėtis su savininku 
kaip tik nori. Tai kad ir nuvažiuosi kitur, tai, jeigu nedale-is, 
tai apsisukęs prie musų, o patirsi teisingumą. Nežiūrėk, kad 
pravažinėsi kelis dolerius, bet^sutaupysi kartais ir kelis šimtus.

SaniifaTiliBgr iT '~i iiR ■■ ..ii ii. .i'iiF. T i ■Ti-iili t
•“Dabar pakasusio nebaš- 

ninko pinigai jį slegia ir jo 
namus nelaimėmis spaudžia. ” 
Žmogelis pavargęs, besiklausy
damas užmigo. Pramigęs eina į 
vidų. Pati lovoje vaitoja, pio 
menulis nevalgęs verkia. Priė
jęs guodžiojusi pačiai, kaip var
gęs kelyje, negalėjęs greit su
grįsti. — “Aš ir numaniau, —į- 
larė pati, kad tave persekio
jo musų paprastos nelaimės; 
Dievui garbė... Kamaroje yra 
vėdaro: Jonienė atnešė skerstu
vių; pasišildę, valgykite; aš nie
ko nenoriu; ir dagi silkės pusė 
yra ant girnų.
kandę, išėjo šerties. Piemenėlis 
į kūtę prie karvių, šeimininkas 
į kluonų arkliams pelų. Atsi
minė sapnavęs, kad peludėj pi
nigai esą užkasti. Pasižiurėjo. 
Pelai supilti krūvoje arti durų, o 
galas peludės pustuštis. įlipęs 
per pelus, ėmė nagais krapštyli, 
kojomis žemes į šalis spardyti. 
Tuoj ir pasirodė kraštas puodo. 
Iškėlė pilnas pinigų. Sunkus: 
vos pavilko į klėtį. Arkliams 
uit pelu duoninilčių užbarslė, 
vandens užpylė. Piemuo išbė
gęs iš kūtės šaukia: “Musų šie- 
margė du veršiuku turėjo.... A- 
vis bliauna: Žiuri avis turė
jusi tris ėriukus. Sudėjęs į 
krūvelę ėriukus, pastumdęs prie 
karvės veršiukus, eis į vidų. Vi
šta katėdama išlenda iš šiaudd; 
žiuri, šeši kiaušiniai! Susirinkęs 
pareina į'vidų. Pati atsisėdusi 
lovoje sako: “Man staigu ge
riau pasidarė. Ačių Dievui, nie
kas nebeskausta; galifi atsikelti, 
ir valgyti noriu, tik nieko nėra.”

“štai radau šiauduose kiauši
nių, rodo vyras: - išvirsiu ”

“Na, kad kiaušinių radai, tuoj 
iškepsiu blynų...’’ Atsikėlusi 
sveikasprisikepe blynų; visi pri
sivalgė. Nuo to sykio žmogelis 
pralobo, lygu ant mielių iškilo. 
Karvės po du veršiuku vedė; 
kumelės po du kumeliuku, ėriu
kų daugybė; žąsįs priperėjo žą- 

.sėlių galybes; viskas sekasi, vis
kas auga rankiojusi: paršeliai 
kaip iš pieno plaukę; arkliai 
kaip slyvai; karvės pieno vied- 
rais duoda; javai iš dirvos jau 
virsta; nė tų vilkų, nė vagių ne

Samdytas bernas, ragavęs to vy
no, ant kilų Kalėdų busiąs jis 
mandresnis: pasistatęs prie šu
linyje atgal vandeniu pavirto, 
linio kubilą, o su viedru vis se
mia iš šulinio vandenį ir ragau
ja: kaip tik persimainysiąs į vy 
ną tuoj semsiąs viedrąis ir pil
siąs į kubilą. Sėdžia vyras nuo 
pat vakaro ir vis pasisemdamąs 
ragauja. Tik sykį paragavęs su
šuko: “Vynas!” pakrito ant že
mės ir numirė. Ir tą vyną, kur 
buvo pasėmęs, besispardyda- 
mas mirdamas paliejo... Taip 
tai. Tyčia nevalia stebuklų gau
dyti. Kam nors, Dievas pats pa
rodo.

ruko; Jonas snaudžia; moterį^ 
indus mazgoja, į pečių kugelį 
kiša; o Juozukas ausis ištempęs 
klausosi ir galvoja: kaip čia ne
tyčia arklių kalbos išgirdus?

Apsiruošus,. atėjo prie stalo 
Marė ir mama, atsisėdo. Senutis 
išsitraukęs kantičkas, užsidėjęs 
akinius, užtraukė: “Adonis iš 
rojaus eidamųs, graudžias aša
ras liedams...” visi pritarė. Ka 
runką dar pagiedojus tėtė sako:

Jonai! jei norite, važiuokite 
su mani’ j bernelio mišias. Pa
sikinkyk bėriuką į roges... tik 
pasiimk geležinius, įdėk į spy
ną arklį, kad nepavogtų.

- Visi važiuokite pora arklių, 
patarė mama.

Mudu su senučiu ant sumos 
nuvažiuosime. Ryto kunigai po 
trejas mišias laikys, pakaks vi
siems.

'Lai noi\s Juozuką vežkites, 
Jonai! Bernelio mišios ne kas- 
die; vaikui naujiena pamatyti, 

mama kalbėjo
užsimesite, bus dar šilčiau va
žiuoti.

Tokio vabalo dar ten rei
kia! šalta, sustips — Jonas at
sikalbinėja: ~ tokiems lik ant 
pečiaus bernelio mišios, ne nak
timis važi nelies.

m t kojų

Kaip Pas Mus Perkasi 
. Žeme

Atvažiavusiam parodom keletą Lietuvių Ūkininkų, kad su

potam parodom kelias farmas; pasirinkęs tinkamą, deram. Su
derėję, važiuojam į kortą peržiurim raštus: abstraktus, dilas 
taxų kvitas, ugniavos. Jeigu viskas gerai tai, ten, tam pačiam 
korte, pas advokatą, padarom kontraktą, einam į banką, pade
dam raštus ir piiiigų kitaip negauna savininkas, tik per banką, 
tada gauna raštus-kontraktą.

Važiuodami niekad neimkit daug pinigų su savin!, lik ant 
kelio. Ir galima paimt porą šimtinių, bankos čekį, vadinamą 
“drait” ir bankines knygutes, tai banku partrauks pinigus, jeigu

l ai matot kaip pas mus einasi teisingai, ir jau keli metai, dar 
niekas nepasakė nei vieno blogo -žodžio ant musų; lik dar vis 
pagiria. Čia paduosim kelių adresus, kurie pirko pas mus tar
imus ir dar neatėjo gyvent; tai jeigu jum netoli, lai pas juos 
nueikit, o jai toli, lai parašykit laišką pasiklausdami apie m 
apielinkę ir musų teisingumą.

sys nuslinko; ūkis jam kaip 
ratu riečia. Kaimynai stebisi 
tokia atmaina, džiaugiasi. Vie
nas turtingas labai kaimynas 
būtinai nori sužinoti: kdkiu bil
du tas nuskurdėlis taip pralobo? 
Landė lando pas j j, vis klausinė
jo, kamantinėjo, kol tas visą 
teisybę pasisakė. Gerai. Atėjus 
Kalėdoms, tas turtuolis nuo pat 
sutemos jau guli šiauduose ant 
arklių kūlės. Nė miegas jam 
nelenda: taip geidžia išgirsti ka
nu' pinigai užkasti. Per dvylik
tą ir girdžiu, arklys sako:

“Ėsk i m ėskim; prisiėskim; 
sunkus darbas mus laukia.”

“Kas do darbas? Dabar 
žiema, be to dar šventė.

“Pyto daktaro lakstyti, o 
poryt tą padlą vilkti.”...

“Kokią padlą? kur vilkti?“ 
»-~“Ogi tą, kur ant kūtės tyk

šo ir musų kalbos klausosi: rei
kės mumis

Žmogus nebegirdėjo nė ark
lių kalbos galo; tebegulėdamas 
šiauduose 
Teisybė, i 
bet nieko nepadėjo: ant pavaka
rės ir pasimirė. Mat, iš nejučių

Toks
Dėdė

į kapus nuvilkti.

ūsų

P. Sbinikus, 1702 Vail Avė., Windber, Pa.
K. Teresevičius, 1001 So. IGth St., Herrin, III.
\Vm. Giraitis, 5607 So. Morgan St., Chicago, 111.
Lietuviai, įlejieškokil d'idelių pigių farmų, lik jieškokit ge

rų cemių, o pas mus jų netrūksta. Mes priimam 1 Jlx‘rty Bondsus.
Pas mus ateina trukiai kožną diena, |x> tris kartus
Pas
Pas

skaudžiai apsirgo, 
ir daktarą parlakino,

mus 
mus 
mus 
mus 
mus

atvažiavus, kožnas pasakys kur M. Walenčius. 
yra vielos pabūt, kad ir keletą dienų .
klimatas labai sveikas.
vanduo lalKii geras.
atvažiavęs nebus nuskriaustas nei ant cento.

Pas
Pas

Jei skaitai Amerikos Ūkininką, tai patark tegul pas mus 
važiuoja arba rašo laiškus, o gaus farmų surašą.

Nedirbk ant pinigų, tegul pinigas dirba ant tavęs.
Earmurys miega, o jo turtas auga. Taigi kviečiu lietuvius 

atsilankyti, kad ne farmų pirlcti, tai nors vasarą, ant vakacijų, 
nes yra gražiausios musų apielinkės iš visų -senesnių Lietuviš
kų Kolionijų. ' k*

Amerikos Ūkininkas
P. O. BOX 96, HART, MICHIGAN.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

kenkia, o tyčia klausylies — 
nevalia.

Gyvuliai niekus pliauškia, 
tarė Jonas. Verčiau vandeniui 
persimainius vyno prisigerti, 
nuo to nemirsi.

Tas pats ir su vynu! — tvir 
lino senutis. - Mainyties persi
maino, tik trumpai valandėlei; 
bet tyčia laukti ir ragauti — 
nevalią. Kitą kartą taip-pat 
žmogus kelionėje užtrukęs, par
važiavęs girdys arklius: pasiė
męs viedrą vandens kiša ark
liams negeria; arkliai pliujk- 
ščia, knarksėja, į viedrą nė snu
kio nekiša. Žmogus ragauja — 
vynas! pastatęs vičdrą, paėmęs 
kitą pasėmė jau vanduo, ir 
arkliai geria. Uždaręs arklius, 
viedre vyną -parsinešė į vidų. 
Visi namiškiai ragavo ir gėrtį— 
tikriu-tikriausis vynas. Viedre 
pasemtas nebeatsimainė, o Šu-

sušalti, — pridėjo tėtė.
Apsivilk, Juozuk, mano bal

taisiais kailiniukais, tarė 
mama: silsijuosk; bus tau
mieroje ir šilta kepurė nertinė. 
Po žiemos viirtftis galės gulėti.

Apie kelionę šnekasi, o Juo
zukui net širdis dreba: kaip čia 
išeis tas nuosprendis?... 
galo Marė paleido gerklę:

Nereikia, nereikia! 
kutvaila, mat valkiosis,
inudiini duoda arklį.. . mes nesi- 
vešim lokį kaltūną! Nė musų 
niekas nevežiojo, kaip bandą 
ganėme. Dar mat čia reikia ve- 
žiolies!

Juozukas apsivilkęs mamos 
kailinukais šokinėja, džiaugiasi: 
į pat mierą iki kelių. Rankovės 
perilgos# nieko, rankoms šil
čiau. Joną apsikabinęs prašo:

Nepalik manęs, nepalik! 
Ar pažadinsi, pažadinsi?

Pa, pa, pažadinsiu! Gulkis 
ant pečiaus, miegot ramiai. At
sikėlęs tuoj už kojų tave nu
trauksiu.

Rengiasi visi gulti. Juozukas 
vis dar galvoja:

• Jonas prižadėjo... bei jis 
nepažadins, tik ant juoko, ty
čia prižadėjo. Marė ne to liek 
n.cžadins, dar tyčia pamažu vai
kščios- nėra ko jos ir prašyti. 
Reikia pačiam pasirūpinti ne
miegoti.

Mantos kailiniukus pasikabi
no prie durų; nagines ant kojų 
pasitaisė, aptampė; čerkasines 
kelines apsivilko; dėvimus kaili
niukus užsiskreibęs ant galvos, 
dui į kūtę. Po arklių ėdžiomis iš
sikasė mėšluose duobę, įsivertė 
sausų šiaudų glėbį, atsigulė kaip 
j patalus po pat bėriuko snukiu. 
Ir minkšta, ir šilta. Atsigulęs 
mąsto: dabar niekam nė gero 
žodžio — nepaliks manęs: kaip 
tik duris girkšt, Jonas bėriuką 
vesis, aš tuoj strikt! parlėkęs tik 
kailiniukus šmukšt! kepurę — 
kojos gatavos apautos - šast į 
roges! Tegul Marė pasispardo, 
nebijau. Arkliai kalbėsis — juk 
aš netyčia išgirsiu: neklausyties 
įlindau, (ik dėl bernelio mišių. 
Pasakytų, kur užkasti pinigai, 
tuoj iškasęs batus ilgais bliz
gančiais aulais nusipirkčiau, 
duočiau saują mamai ir tėtei; 
senučiui naują pypkę.. . Jonui 
annioniką; Pctrikci lėlę parėdy-

GERIAUSIOS
Victor Victrolos ?!<! u ,
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Mes užlaikome vėliausios mados Victrolas ir lietuviškus Re
kordus dideliame pasirinkime. Mes priimame orderius kuoto- 
liausiai. Pasiuntimas už dyką. Kaip Victrolas taip ir rekordus, 
tik nemažiau kaip pusę tuzino rekordų orderių. Taipgi mes tai
some visokios išdirbystė^ramafonus. Savo darbą garantuojam.

Išparduodu labai pigiai 4 pianus, 6 var
gonus, dauginus tuzino smuikų (skrip- 
kų). Labai gerų beno instrumentų, vė
liausios išdirbystės piano rolių. Taipgi par
duodu “projeetor” rodyti “moving pic- 
t liros”, 18 colių augščio, 18 colių ilgio, au

tomatiškas, elektrinis, naujo išradimo. 
Taipgi finnų, 3,000 pėdų komedijos, visai 
naujos. Iš priežasties, kad neturim vietos 
kur padėti. Parsiduoda labai greitai.
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ŠITĄ PASILAIKYKITE DEL ATMINTIES.

Eagle Music Company
3240 So. Halsted St., Chicago, Rl.

ATIDARĖ
Naują REAL ESTATE Ofisą

LIBERTY COMPANY
3416 S. Wallace Street,

• I I • , ■
Chicago, Illinois

Kuriame perduoda žemes ir farmas, visuose kraštuose Amerikos. Taipgi perka, maino ir 
parduoda lotus ir namus Cbicagos mieste, jo apielinkėse ir kitur. Skolina pinigus dėl pir
kimo farmų ar budavojimo namų ir kitokiems reikalams. Apsaugoja gyvastį ligoje; visokius 
daiktus, namus ir rakandus. Kalba visokias kalbas ir duoda teisingas rodąs ir visokius pata
rimus, visokiuose reikaluose. Norintjs randavoti, pirkti ar parduoti namus, lotus ar farmas 
kreipkitės į LIBERTY KOMPANIJOS NAUJA IK VIENATINI CHICAGOJF. OFISĄ, kuria

me visas biznis yra varomas tiesiog teisingai ir atsakančiai.

bę pas Pauparius mačiau. .. Ma 
re i nė pauostyti! Jonas bėriu
kui pririš skambalą — lingu 
langu, lingu,, langu! Naktį reikia 
kad girdėtų iš kelio išsisukti.

Arkliai pašarą grukš, grukš ir 
kojoms patrypia; kumelys atsi
gulęs atsipūtė. Jonukui galvoje 
visokie paveikslai maišosi. Va
žiuoja, rodos, lekia tartum vėjo 
nešamas: nė arklys nė rogės 
nė siekia žemės; skambalai var
pai skamba. Jonas armo
niką liurlina. Senutis atsi
gėręs vandens sušuko “vynas” 
ir aukštyn pašoko. Rodos, pini
gų maišą velka; rodos Marėduo
da į sprandą, nori atimti... Pet
rike verkia, rodos bandą gano, 
karvės dobiluose... Juozukas 
bėga išginti, skuba, nei ir iš vie
tos negali pabėgti... Visako 
matė, visa ko patyrė, ir girdėjo, 
— nė ant jaučio kailio nesura- 
šytum. Girdžiu, kūtės duris 
girkšt! .Juozukas praplėšė akis: 
saulėta; mato kojos batuotos 
Jono, ir arklys įeina. Juozukui

l ai jau važiuosim? klausia 
lįsdamas iš po ėdžių.

—A velnias tave čia pakišo?
net krūptelėjęs Jonas spjau

dosi: šįryt visus užpečkius
išgraibiau — jis mat kur palin
dus! Mes parvažiavom, dabar 
tau važiuoti... Lėk tik namo, 
sustirsi! ,

Juozukas net išsižiojo. Rodos 
nė migte neužmigo, o čia saulė 
jau iš pietų iškrypusi. Parlėkęs 
į vidų stačiai lindo į virtuvę.

Na, Juozuk, ko tu nevil- 
kais mano kailiniukais? — pa
klausė mama, kurstydama ug-

Sveikam Kūne Stipri
Kam be reikalo kentėti? Mano spe

cialia gydymo būdas išgydė jau daug 
žmonių nud kaspininės kirmėlės, kurie 

rtnivo nebetekę vilties pasveikti.
Tūkstančiai žmonių nežino, kad jie 

viduriuose kirmėlę, ir gydosi visai 
kitokios ligos; del|ogi ir neišsigy-

turi
nuo 
do.’

Kirmėlės ženklai

Dvasia

žmonės sergantįs taja biauria liga 
paprastai skundžiasi dideliu pilvo 

skaudėjimu; jiems rodos, tartum kas 
į gerklę kįla, vemt verčia, valgyt ne
turi noro, galva skauda, viduriai sukie
tėję, ausyse ūžia, skauda po krutinę.

Kas tokių simptomų turi, tegul atei
na pas mane: išgydysiu visai trumpu 
laiku.

Gydau taipjau ir kitokias ligas kaip 
vyrų taip ir moterų. Patarimai dykai.

DR. DICKSON
1645 West 47th Street.

Tarp Marshfield ir Paulina gat. Ofiso valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 dieną.

nį. Ar ne šilta buvo su burno- 
sėliu?

—Kam to burnosėlio jam kū
tėje po ėdžiomis, — atsakė Jo
nas iš triobos. Ėmė pasakoti, 
kaip įvedlęs arklį parvąžinvęsti o 
Juozukas iš po ėdžių kišdamas 
galvą: — “Ar jau važiuosime?”

Visi ėm|e juoktięs.
Lindo po ėdžių vaikas arklių

tis. — Ką tau pasakė širmoji, ar 
atves kumelį?

><—Kaip tos bernelio mišios iš
rodė?

—Šemargės ką pasakė?
—‘Turbūt vyruk prisigėrė prie 

šulinio ir pamigo!

(Bus daugiau)

"V/l A’*<>• “y"1 iriini

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas" Užganėdinimas. " Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai veliju
sios stailės ir konservatyvi mode
liui, $20.00 iki $45.00. *

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkautai $1.00 iki $28.00

Vyrų kelinės $3.00 ir augščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkautus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepaki
lo kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sandė
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kautų $8.50 ir augščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suloto
mis visą dieną iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
1415 So. Halsted St., Ghciagų. 
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Guy d e Manpassant.
Vertė K. Sėjikas.

Paprasta drama.
Priepuolami susitikimjai ke

lionėje yją puikiausias dalykas. 
Kas nežino, kaip malonu sueiti 
penkių šimtų mylių atstume nuo 
Paryžiaus senų mokyklos drau
gą? Kam neteko praleisti visų 
naktį karietoj šalę nepažįstamos 
moters, kurios nebuvo galima 
net įžiūrėti, kuomet jinai įlipu 
karieton kokiame tai mRestely- 
je?

O ant rytojaus, kada galva vi
sai apsvaigsta nuo bildesio ir 
skambančių žvangėjimų, kaip 
smagu žiūrėti į jaunų kaimynų 
su sudraikytais plaukais, temyli, 
kaip ji praveria akis, dairosi, 
savo laibais piršteliais taiso ne
paklusnius plaukus, tyrinėja — 
ar korsetas tvarkoj, ar nesusi
glamžė sijonas?

Ji meta į jus indeferentiškų, 

ji įsitraukia j karietos kampų ir, 
tarytum, niekuo daugiau Besi
interesuoja, kaip tik apylinkė
mis.

Neuoroms visų laikų tėmiji jų, 
nenorams tik apie jų ir mąstai. 
Kas ji? Iš kur ji? Kur ji va
žiuoja? Galvoj vaidinasi visas 
romanas. Ji graži, labai graži. 
Kaip laimingas tas, kuris... Gy
venti su ja butų tikra palaima. 
Kas žino? Gal ji ir yra toji, ku
rios trokšta jūsų širdis, apie ku- 
rią jus jau senai sapnuojate, ku

Lietuviai 
Tėvai ir Motinos

Ar turite dukterį šešiolikos metų amžiaus, ar senes
nę, kuri nori pati sąu gyvenimą pasidaryti? Ar jus 
svarsto lės nežinodami, kur gera ir saugi darbo vieta 
šilaliuu mieste? Jei ji moka musų šalies kalbą, tai mes 
galime pasakyti jums atvirų jai vietų, kur ji galėtų už- 

~ dirbti gerą mokestį gražiose apystovose. - Ji buą globor 
jc puikiausių moterų, kurios pagelbės jai išmokti biz
nio. Ji dirbs tik astuonias valandas su pasilsio laikais 
to laiko bėgiu, kuriais ji gali gėrėtis parūpintuose jai 
pasilsio kamparuose. Čia, jei ji myli muziką, ji galės 
gėrėtis pianu ir viklrolomis, ji galės šokti ar dainuoti 
drauge su draugėmis, ar skaityti laikraščius, knygas ir 
mėnraščius, kuoie ten yra po*ranka. Ji gali |ele{onuo- 
ti, ir jei ji telefonuos, telefonai ten taipgi nemokami 
jai. Arija, jei/įi pailsusi ir nori prismigti, lai ji gali 
rasti ^amų kambarį, kur sofos aprūpintos su prigal- 
viais ir užfclodėmis. Jei ji pamirštų kaliošiais apsi
mauti, arba ją netyčia užkluptų lietus, tai ten yra iš
sidžiovinti drabužius ir jai bus paskolinta tai dienai 
sausi čeverykai ir sausos pančiakos. O užkandžio lai
ku ji ras puikiame užkandžių kambaryj gardžius už
kandžius pataisyta, kur ji gali valgyti kiek tik ji nori 
nieko nemokėdama užtai.

Nėra tokios vietos mieste, kur jauna mergina butų 
geriau prižiūrimų kaip Chicago Telcphone kompanijos 
ofisuose. Nuo tos dienos, kada ji įeina lavinimo sky- , 
riun iki ji pasitraukia sulaukus pensijos. Josios svei
kata yra rūpestingai prižiūrima ir jei ji susirgtų, ji 
esti po malonia priežiūra puikiai išlavintos slaugės, 
kuri pagelbsti jai visame. Gydytojai, kiti geriausieji 
visame mieste, visuomet yra pasirengę suteikti jai pa
tarnavimų. Susirgus, jei ji tarnavo kompanijai du 
metu, ji gauna ligos pašelpų. Ji turės dvi savaiti ato
stogų (Vakari jos), su užmokesniu, išbuvus prie kom
panijos metus. Jai bus mokama kas savaitė gera 
mokestis, pradėjus jai besimokinant ir tolydžio pake
liant. Ji gali atsivesti savo drauges su savim ir gali * 
jaustis kaip pas sarę namuose. Mes jau daug turė
jome lietuvaičių, kurios yra puikiomis telefonistėmis.

Atsilankykite į musų lavinimo skyrių pn. 311 W. 
Wasliington St. »ir pasižiūrėkit patįs, kokios pagei
daujamos vietos yra atviros jūsų dukterims. Ofisai 
yra visuose miesto kraštuose ir ji išbuvusi lavinimo
si skyriuj gali gauti vietų arli namų.

Jei norite knygelės, kur aprašoma apie visą šitų 
įdomių darbo vietų, tai ateikite, parašykite, ar patele
fonuokite, paprašydami knygutės — “Booklet I.”

CHICAGO TELEPRŲNĘ COMPANY

OPERATORS’ TRAINING DEPARTMENT

9th FLOOR

311 W. Waahington Sįreęt

Tdephone No. “OFFICIAL 300.”

n yra reikalinga jūsų sielai, 
auu jausti taipgi ir apsi

vylimas, kuomet matai, kaip 
apleidžia karietą prie kokio nors 
vasarnamio. Ten jeųi laukia ko
kis tai ponas su taviem vaikais 
ir dviem tarnaitėmis. JĮi$ ap
kabina ją ir bučiuoja. Paskui ji 
pasilenkia ir bučiuoja vaikus. 
Po to jie visi traukia alėja, o 
tarnaites priima nuo vežėjo ba
gažą.

" L

Sndivu, viskas pabaigta I Jus 
niekuomet jos nebematysite. Su
dieu, jaunoji moters, kuri sėdėjo 
karietoj greta jūsų visą nakti! 
Jus jos nežinote, jus su ja nekal
bėjote. O visgi jums biskutį 
liūdna, kad ji apleido karietą. 
Sudieu I x

Pas mane daug užsiliko tokių 
atsiminimų —- yra ir linksmų, y 
ra ir liūdnų.

Aš pėsčias basčiaus po Over- 
nus, vaikščiojau po tuos patrau
kiančius, neperdaug a ilgšius, ne- 
perdaug stačius kalnus. Aš užli
pau ant kalno Sausi ir sustojau 
nedideliame viešbutyje prie pat 
koplyčios Notre-Dame Vassa- 
yier, kur sueina daug maldinin
kų. Bevalgydamas pietus, aš 
pastebėjau prie kito stalo keis
tą ir net juokingą senę.

Ji turėjo nemažiau septynių 
dešimčių metų; ji buvo ilga, kai 
lazda, sii(|žiuvusi ir su žilais 
plaukais. Apsirengusi ji buvo 
juokingai ir netvarkiai, kaip 
keliauninkės anglės, kurios ne
sirūpina savo tualetu. Ji valgė 
kiaušinienę ir laiks nuo laiko 
gėrė vandenį.

Jos veido išraiška buvo labai 
keista, akįs rodė nerimavimų ir 

vęnimas jų gerokai palamdė. 
Aš labai domingai žiurėjau į ją 
ir klausiau savęs: “Kas ji to|d? 
Ką ji pąrgyveno? Kodėl ji vienui 
viena baMosi po tuos kalnus?’’ 

Ji užmokėjo, atsikėlė ir už
matė ant pečių kokį tai keistą 
šąlką. Paskui ji paėmė lazdą, 
ant kurios buvo išdeginta var
dai tų kalnų, kuriuos ji aplankė, 
ir dideliais žingsniais išėjo iš 
viešbučio, lyg lai.škanešis besi
rengiąs išnešioti laiškus. .

Prie durų jos lauke gidas 
(vadas). Jiedu nuėjo .sykiu. 
Aš mačiau, kaip jiedu ėjo lake
liu, iš abiejų pusių apstatytu me 
diniais kryžiais. Ji buvo aukš
tesnė už savo sankeleivį ir, regis, 
ėjo greičiaus.

Dviem, valandom praslinkus, 
aš atsidūriau klonyj, kur tarp 
medžių ir krūmų buvo stebėti
nai gražus ežeras Paven; ežeras 
ant tiek apskritas, kad rodos jo 
linijos apvesta cirkuliu; vąnduo 
permatomas ir mėlynas yt dan
gus; Paven taip gražus, kad 
stačiok norisi prie jo apsigyven
ti ant visados.

Mano senukė stovėjo netoli 
nuo manęs ir žiurėjo į ežero pa

lyg norėjo įžiūrėti ežero gel
mes, kur kaip kalbama, apsigy
veno labai dideli foreliai sunai- 
kinę visas kitas žuvis. Pasirodė, 
kad per jos skruostus riedėjo 
dvi ašaros. Bet nespėjau aš pri
siartinti prie jos, kaip ji nu
traukė prie savo gido, kuris sto
vėjo prie kalno.

Tą dieną man daugiau neteko 
jos matyti.

Ant rytojaus aš vykau aplan
kyti Mūrelio pilį. Augštas bokš
tas riogso kalno viršūnėj. Jis

pat viršūnės; plyšiai taip ir že
ria.

Jis stebina žiūrėtojus savo iš
didumai ir rūsčia,purvina iš
vaizda. Jis senai vienui vienas, 
lyg viešpats apielinkių. Aš įli
pau į kalną ir atsidūriau bokšte. 
Nuo bokšto puikiausia matosi 
visos apylinkės. ū*.

Bokšto viduryj buvo griuvė
siai, daug įvairių lindynių ir 
skiepų, sienos buvo lyg išpiaus- 
tytos peiliu; plyšiuose augo žolė 
ir kur ne kur matėsi driežai.

Aš vienui vienas apžiurėjau 
griuvėsius.

Staiga prie sienos aš pama
čiau kokį tai šešėlį, ‘ lyg pilies 
valdono dvasią.

Išpradžių aš nustebau ir bis
kutį išsigandau. Paskuį aš pa
žinau tame šešėlyje senukę su 
kuria jau du sykiu buvau susi
tikęs.

Ji verkė, Ašaros riedėjo per 
jos skruostus ir šluostėsi nosi
ne.

. Aš nusigrįžau ir norėjau vyk
ti, bet ji prabilo. Jai buvo nes
magu, kad aš matau ją verkiant. 
Ji tarė:

“Taip, aš verkiu... Tatai su 
maunu retai pasitaiko.”

Aš nežinau nei ką atsakyti ir 
sumurmėjau: “Dovanokite, po
ni, kad aš jus išgąsdinau. Su 
jumis turbūt atsitiko koki nors 
nelaimė,

Ji pasakė labai tyliai:
‘‘Taip... Ne... Aš kaip bena

mis šuo.”
Ji vėl prispaudė prie akių no

sinę ir pradėjo verkti.
Aš paėmiau ją už rankos ir 

bandžiau nuraminti. Jos ašaros 
sujudino mane. Ir staiga ji ėmė 
pasakoti man savo gyvenimo is
toriją, lyg norėdama sumažinti 
savo nelaimę.

“Jeigu j lys žinote, kaip liūdnas 
mano gyvenimas.?* kaip liūd
nas. ..

Aš buvau laiminga... Mano 
ten namai... Ir aš negaliu ten 
grįžti, niekuomet negrįšiu, tai 
perdaug sunku.

Aš turiu sūnų... Tai jis! Vai
kai nieko nejaučia... O gyveni
mas taip trumpas! Jei aš jį da
bar sutikčiau, 'tai gal visai ir 
nepažinčiau! Kaip aš jį mylė
jau! Taip, kaip aš jį mylėjau! 
Mylėjau net tada, kada is da 
nebuvo gimęs ir aš savo vkune 
jaučiau jo ju^ėjįjnuĮę. O kada jis 
kiltie! Kuip aš ,i| Bučiavau, my
lėjai^ gkunonęjaii! Jeigu jus
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žinotumėte, kiek bcmjegių nak
tų aš pralėkiau prie jo vyges, 
Žiūrėdama | jį, mąstydama apie 
j|. Ąš stačiok garbinau jį. Kada 
jam sukako aštriom metai, — tė
vus nuvežė jį į pansionų.* Del

!minęs viskas buvo užbaigta, 
is nustojo prikląusyti man. 
)ieve mano! Jis pareidavo na- 
(np 'lik šventadieniais. Tatai 
)ųvo visa, ką aš nuo jo turėjau.

Paskui jį išvežė į Paryžiaus 
gimnaziją. Iš ten jis parvažiuo
davo namo lik keturis sykius į 
nudus; ir kiekvieną kartą aš 
stebėdavaus, kaip jis pęrsipiai- 
nė ir paaugėjo, o aš nęt nema
čiau kaip jis augo. Nuo manęs 
atėmė jį, atėmė jo meilę, jo pa
sitikėjimų. Ir aš neAiačiau, kaip 
jis augo, nuolat darėsi vyru.

Aš mačiau jį keturis sykius į 
metus. Pamąstykite tik! Ir 
kiekvienų1 kartą jo kūnas, jo bal 
sas, jo judėjimai buvo svetimi 
man, nepažįstami. Vaikas greit 
mainosi, o jeigu tas ipainymos 
įvyksta jums nematant, jus visai

Kartą jis parvažiavo su ma
žais ūsiukais! Jis! Mano sūnūs! 
Aš buvau nustebinta..^ Ir man 
pasidarė liūdna, ar 'tikite tam?

čiuoti. Ar jis tai? Mano mažas 
balt [liaukis, mano mielas vai
kas, kurį kadaise aš laikiau ant 
rankų vystykluose, kuri? žindo 
mano krūtis... O šis didelis 
tamsiaplaukis vyrukas, kuris 
nemoka manęs tinkamai bu
čiuoti, kuris myli mane tik sa
vo sūnaus pareigą pildydamas, 
kuris vadina mane motina tik 
kad taip priimta vadinti!

Mano vyras mirė. Paskui iš
mušė paskutinė valanda mano 
tėvams, kiek lukterėjus aš ne-' 
tekau ir seserų. Kuomet jau mir
tis įsisuka į namus, tai ji ban
do kuodaugiausia paguldyti, 
kad paskui ilgam laikui nebe
reikėtų vėl grįžti atgal. Ji palie
ka tik vieną arba du žmogų, 
kuriems ir tenka apverkti mi
rusius.

Aš palikau viena. .Tuo laiku 
mano sūnus jau studijavo tei
ses. Aš tikėjaus likusias savo 
dienas praleisti ^u juo.

Aš vykau pas jį, kad gyvenus 
sykiu su juo. Bet jis jau pradėjo 
gyventi, kaip ir visi jauni žmo
nės, kad gyvena. Ir davė man 
suprasti,- kad aš jį varžau. Tą
syk aš išvažiavau. Tai buvo ne
gerai bet man buvo sunku jau
sti, kad aš, jo molina, varžau jį. 
Aš atsipeikėjau. >

Aš daugiau jo nė karto arba 
beveik nė karto nemačiau.

Jis apsivedė. Koki laimė! 
Ant galo, mes galime gyventi 
krūvoj. Aš turėsiu anūkų! Jis 
apsivedė su angle ir ji pradėjo 
neapkęsti manęs. Kodėl? Gal 
ji nujautė, kad aš perdaug my
liu sūnų?

Aš priversta buvau vėl išva
žiuoti. Ir aš palikau viena. 
Taip, visai viena.

Paskui jis išvažiavo į Angli
ją, prie jų, prie savo pačios tė
vų. Suprantate? Dabar jie turi 
mano sūnų! Jie pavogė jį iš 
manęs! Jis rašo man kartą į 
mėnesį. Išpradžių jis karts nuo 
karto aplankydavo mane. O da
bar visai paliovė tatai daręs.

Štai jau keturi mėtai, kaip aš 
jo nebematau! Jo veidas jau 
susiraukšlėjęs ir plaukai praži
lo. Ar tai galima? Tas žmogus, 
beveik senis — mano sūnūs? 
Manę gražusis vaikas? Aš nebe
matysiu jo daugiau.

Ir aš visą melą važinėjau. Va
žinėjau tai į kairę, tai į dešinę, 
kaip jus matėte, visai viena.

Aš, kai benamis šuo. Sudieu. 
Nepasilikite čia, aš paskui gai
lesiuos!, kad papasakojau jums 
visa tai.’\>

Eidamas nuo kalno,' aš dar 
kartą atsigrįžau. Senukė sto
vėjo ir akyliai žiurėjo į ežerą.

O vėjas muskatavo jos drabu
žius ir šaliką, kuris dengė jos 
liesins pečius. >

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone Haymarkct 25*4 

DR.A.A. ROTH 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialfetač Moteriškų, Vyriškų, 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telcphone Drover 9693 

Valandos: i O----11 ryto; 2—-9 po plet
7----8 vuk. Nedčlioins II)---- 12 dientg.

■ , ... i

Neramumo
Kiltis iš karės sunkenybių reakcija, lasai 

Gyvenimo Brangumas, ir nenusistovūju- 
sios visame pasaulyje industrijos sąlygos ' 
susijungė, kad sumažinus darbininkų s tra
pumą daugelyj darbo šakų.

Fabrikuose, dirbtuvėse nebėra to uolumo ir 
entuziazmo, o dvi to gaminimas šlubuoto 
šlubuoja. Dagi namų tarnaitės tuo užsi
krėtusios, ‘ką juk kliekviena šeimininkė 
žino.

Mes, regis, galime pasigird, jogii Bell Sys- 
temos darbininkai yra mažiau tos 
neramumo dvasios [laliesli ne kai.p didžiu- 

-ma kitų darbininkų- Vis dėlto ir čia jos 
intaku jaučiama ir bus jaučiama, kol pa
saulis ims vėl į normales vėž(\s įeiti.

Telefonų valdyba daro visa ką galėdama, 
kad pataisius sąlygas ir įsteigus patarna
vimą vėl taip, kaip buvo pirm karės, 'l e-

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ DOVANOS

ų STOW

• '

Geriausios bus Nauja Knyga MEILI* IR DAILE. Kaina <$1.00 tiktai, bet 
naudos suteiks vertės $25.00. Reikalaukite tuojaus, n p.s nedaug liko.

Siuntinėjame savo katalogus vcltią visiems, prisiuntusienis už 2 cen
tu krasos ženkleli.

DARBO. ŽMONI
3238 So. Halsted Street,
BBBBBBBIIBBBRBBBBBBBHfrB>»»BB»RR»aBH-<

kooperavimo. ’

CHICAGO TELEPHONE COMPANY
Dr, A. R, Blumentual

KNYGYNAS 
Chicago, III.

Mes perkame Pergalės Bondas pilna parašyta- C A C IHI 
ja verte, ir Laisvės Bondas pilna pinigine verte. -rA 11 H

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. "
tarp Paulina ir Wood Sta.

Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais 
tr Subatomis 9—9

TIK i TRIS DIENAS

Panedėlyj, 22 d.', Utarninke, 23 d., 
Seredoj, 24 d., Gruodžio mėn. 1919

Didelis Išpardavimas
Groserio

užlaikome didžiausią grosernę 
ant Bridgeporto.- “ • • • v. ‘ ♦ • •

svaras

svaras

kenas

Mes

Nekuriu dalykų paminėjam ir kainas 
Sausi krekėsai 20c., 

o dabar 15c
Baksas krekėsų 10c., 

o dabar 5c.
Sausi balti žirniai 15c., 

o dabar 12c.
Navy mažos pupikės 15c., 

o dabar 13c.
% svaro Salmon kenas 17c., 

o dabar 14c.
Alivinės sardinkos 10c., 

o dabar 8c. baksiukas 
o dabar už 25 centus 

o dabar žu 25 centus 
10 uncijų stiklinė dželės 18c., 

q dabar 15 centų 
Didelis šmotas muilo 7c., o dabar 5c 
Gero kečiupo butelis 15c., 

o dabar 2 buteliai už 25c 
Armuro binzai 1 kenas 15c.,

o dabar 2 kenai už 25c. 
Geri rėžiukai 35 centai,

o dabar 25 centai svaras 
Didelis butelis Snider kečiupo 28c.

o dabar 25c butelis 
'. Pamėginkite musų sviestą arba 
rūgščių ir saldžių Smetonų.

Mes užlaikome didžiausiame pa
sirinkime kffvos, arbatos ir turime 
cukraus.

Laikome žalių fruklų pilname pa
sirinkime.

Mes parduodame obuolius baksais 
kuožemiausia kaina. Taipgi ir sal
dainių (kendžių) dideliame pasirin
kime. Ir ttirimę krajavų baravykų. 
O taipgi turime geriausių apynių 
dėl naminio alaus darymo. Kas at
silankys, tas bus užganėdintas. Pas 
mus mandagus patarnavimas. Mes 
orderių niekam į namus neprista- 
lom.

JOHN P. LEGEIKO
3352 So. HnlNl. d St.. . . Chicago, III.

Pilone Boulevard 4372.

svaras

baksas

System

Dvasia

I •
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AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGOS 
Gydomos Specialisto

'Teisingai pritaikytais akiniais kuo
met jus kenčiate galvos skaudėjimą, 
kuomet raštas susibėga į krūvą, 
kuomet siuvate arba skaitote. Kuo
met jus esate arba trumparegis arba 
tolircgis, pasitarkite su manimi pir
miau negu eisite kur nors Idtur. Ma- 
no26 metų patyrimas šiame užsiė
mime suteiks jums geriausias pasek
mes.

Nesiusk Nei Cento.

Nudaro jokio skirtumo kas jus esą 
te; farmerys, darbininkas ar me
chanikas, jus būtinai reikalaujate 
Šios ylos. Ji sutaupys jums pinigų 
ir laiko. Jus galite daryti visokį pa
taisymų su šia yla, kaip tai: čevery- 
kus, pakinktus ir kitus didelius ir 
mažus pataisymus. Ji siuva gerai 
ir greitai, kaip mašina. Kainuoja su 
20 aršinų šiaučiškos d rot ės ir dviem 
adatom, tik $1.00. Septynios (7) ylos 
irž $5.00. Extra adatos, tiesios ir krei
vos po 10c. kiekviena. Extra kamuo
lėlis siūlų 15c. Mes noriai sugrąžin
sime jūsų pinigus, jei jus nebuste 
užganėdinti. Neatidėliok, bet šian
dien, tuojaus, atsiųsk savo vardų ir 
adresų, o mes atsiųsime jums ylą 
C. O. D. Jus užmokėsit kuomet paš
to nešiotojas atneš Jums į namus.

INTER. SALES CO.
Sta D. Box 122 Ncw York, N. Y.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dr. Charles Segal 
Persikėle į savo naują ofisą 
pn. 4729 So. Asland Avc. Jis 
gydo ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Ofiso valandos nuo 10 iki 
12 rytmotyj, nuo 2 iki 5 va
kare.! Specialistas džiovos ir 
moterų ligų.

Tel. Dręxel 2880.
■f-- ■■■■■■■ . ■■ /

Skaitykite ir Platinkite

Gydymas visų akių, ausų, nosies 
ir gerklės ligą.. Panedėliais, Seredo- 
mis ir PėtnyČiomis nuo 7 iki 9^'al. 
vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 12 die
ną.

JOHN SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, Iii. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus. 
Tėmykite į mano parašą.

Valandos: nuos 9-tos vai. ryto iki 8 
vai. vakaro. Nedaliomis nuo 9 vai. 

ryto iki 12 valandai diena.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Opb- 
thalmometer. Y- 
patinga doma ai 
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėtomis, nuo 9 iki 12 dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at.

Telcphone Yards 4317
Boulevard 6437

DR. Q. M. GLASER
Praktikuoja 28 motai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Nc- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telcphone Yards 687

DR. I E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 S. Michigan Avė. 
Telefonai, Pullman 342 ir 3180 
Chtcagos ofisas: 4515 S. Wood St. 
Tik Ketvcrgų vakarais nuo 5:30 
—7. Tel., Yards 723.

DR. M. HERZMAN*
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojos, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

DR^d^TsTOIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas: 1757 W. 47 St.

Tel. Boulevard 160.
Ofiso valandos: 10 ryto iki 2 

po pietų; 6:30 iki 8:30 vak. 
Nedėliomis 9 iki 12 dieną.

Namai: 2914 W. 43 St.
Tel. McKinley 263

Telcphone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St.. Chicago.
I. I I— .. .................... ... ....................................■-■II ■— ...

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S. Morgan St. Chicago, III.

Telcphone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Męrgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
„ ir nuo 5 iki 8 vakare o

S. D. LACHAWICZ
Lietuvys Graborius

Patarnauju, laidotuvėse kuopi-' 
ginusia. Reikale meldžiu atsi
šaukti, o mano darbu busitę už
ganėdinti.
2314 W. 23 Place. Chicago, 111

Tel. 2109.

V* *9



Lietuviu Rateliuose kti iš LDLD.

LAIŠKAI Iš LIETUVOS 
NAUJIENŲ OFISE.

iš Lietuvos laiškų šiems asme
nims:

Jonas Bimkus 
Leon Valončius 
John Amlriukonis 
Vicentas Grebiamas 
Josefen Brazausku 
Ignas Rublis 
J. S tupi na s 
Pranciškus Stanionis 
Frank Kupris 
William Kiusas 
Tonis Kniukšta 
Antanas Kniukšta 
Dominikas Petravičių 
Jonas Kondraška, 2.
l~ai&kai gulima atsiimti

meniškai Naujienų ofise, arba 
ĮKištiL atsiunčiant už 2 centų 
pašto ženklelį.

as-

WEST SIDE

Ryto LSS. 22 kp. koncertas.

Ryto p. M. Meldažio svetainė
je LSS. 22-roji kuopa rengia 
šaunų Kalėdinį Koncertų. Kon 
certas žada būti vienas puikiau
sių, kadangi jame dalyvauja ga
bus dainininkai solistai, chorai 
ir tt. Beto, jame kalbės Naujie
nų redaktorius d. P. Grigaitis.

Visi Chicagos socialistai, visi 
gerų, vakarų ir koncertų mylėto
jai tegul nepatingi atsilankyti. 
Koncertas prasidės kaip 4 vai. po 
pietų. — Koncertų Mylėtojas.

LDLD. 45 kp. susirinkimas.

Gruodžio 21 dieną Meldažio 
svetainėje buvo • LDLD 45-tos 
kuopos susirinkimas Susirinki
mui tvarka vesti pasikirta Spur- 
gis. Susirinkimo tikslas berods 
buvo naują valdybą išrinkti. Be
to dar buvo surasta 
referendumai, prisiųsti kuo
pos vardu, kur siūloma rin 
kti centro valdyboh “komunis
tams” geidauja mins narius. Pa
sirodė betgi, kad nevisi pažy
mėtieji blankoje asmens turi tei
sės būti LDlLD valdybos nariais. 
Pav., toks T. Dundulis, viena 
kad jis blankoje neteisingai pa
žymėtas esant LDLD. 19 kp. na
riu, kuomet jis priklausąs 45-tai 
kuopai. Antra, tai dar nėra me
tų kaip jisai įstojo į LDLD. Vis 
dėlto, pasirodo, kad prie T. Dun
dulio “geros akies” neturi dagi 
patįs “komunistai.” Kuomet e- 
jo kalba apie tinkamumą kandi
datų, tai vienas “komunistas” 
nedvejodamas pareiškė, jogei 
“ar šiaip ar taip, bet Dundulis 
vistiek netinkamas. O tai dėlto, 
kad jisai yra niekas daugiau, tik 

garbės j ieškotojas.” Nema
žai keistybių buvo ir dėl tų ‘‘in
strukcijų”, kurios buvo perskai
tytos, būtent: kaip už ką ir ko

Gi tie konstitucijos “taisymai”, 
kurių visagalingieji mlusų orga
nizacijos bosai teikėsi pasiūlyti, 
tai jie nepaliko dagi patiems 
“komunistams.” Mat ten pasaky
ta, kad “visi tie, kurie nepri
taria “komunistų” (teisingiau 
smalinio instituto socialanar- 
kistų diktatūrai) turi būt išbrau

Didžiausia Lietuvio
APTIEKA.

irParduoda, siunčia MOTERIMS 
VYRAMS per pačtą arba ypatiškai 
vaistus, prietaisus nuo išskritimo 
MACICOS, moterims diržai paleng
vinimui NAŠUMO, vyrams nuo KI
LOS taip ir toliau. Rašykite ar 
atsilankykit

August Yonaitis, , 
534 W. 18th Str., Chicago.

DIDŽIAUSIS PASIRINKI
MAS DOVANŲ KALĖ

DOMS.
Moterims šilkinės j akutės 
Vyrų aprėdalai 
Vaikų drabužiai „ 
Numažintomis kainomis

Visiems musų kostumeriams duo
sim Kalėdų dovanų puikius kalen
dorius. ___ _

BECK’S DEPT. STORE
3323 S. Halsted St., Chicago.

Ką? kas? —( šegaimogas 71 balsą. Malala gi 
Taip, išbrauk-! 24. Tuo budu pirmininku iš- 

ti, vė čia aiškiai parašyta” —(rinkta šegamogaa, o vice-pirmi- 
kartojo sekretorius. Atsistoja ninku Malala. Visi kiti val- 
komunistas E. ir sako: “Tai jau dybos nariai liko tie patįs, 
perdaug. Aš tampriešingas.” į Taigi Keistučio Kliubas išsi- 
Kitas jam pritaria ir sako: rinko sau pirmininku gan gabų 
“Draugai, vistiek čia negerai, ir energingą vyrą, kuris galės 
Nugi, yra narių, kurie nepriklau-' daug pasidarbuoti tos pavyzdin 
so nė prie komunistų negi sočia- gos draugijos labui. Beje, d. 
lislų, bet apšvietę jie myli. Tai Segamogas yra LSS. 
ką sutaisą darysime?” Jaunas, pos narys, 
nepažįstamas vyrukas, matoma, 
labai įpykęs “komunistiškų” bo
sų šeimyninkaviinlu, pataria visą 
štofą padėti ‘‘į saugią vietą” — 
gurbą. Po ilgokų ginčų nutarta 
“pataisymus’ atmesti. Bet čia 
jau tūliems kažinkas “nikslė- 
jo” ir jie pradėjo kalbėti apie 
braukimą iš LDLD. dd. Michcl-|ti vietos lietuvius su ta didžiu- 
šono ir Liutkaus, 
rimtesuiųjų narių

Beje, d. 
174tos kuo 

— Gvaizdikas.

BURNSIDE
Prakalbos.

Gruodžio 14 dienų vietos S. 
L. A. 63čioji kuopa surengė pra 
kalbas, kitaip SLA. savaitę. Pra 
kalbos surengta tikslu supažin-

Ir neveizint le lietuvį organizacija. Kal- 
nurodymų, bėjo P. J. Keršis. Nurodinėjo 

kad toks klausimas čia nevietoj, naudą ir būtiną reikalą stoti ton 
jie vis dėlto pastale ant savo.

Pagalios nutarta ‘‘surengti j tekti ir gauti reikiamos pašal- 
Tadui Dunduliui prelekciją,” tik j pos kiekvienas neveizint jo li

urganizacijon, kurion gali išsi-

ir pasirodyti. Juk Naujienos ir

Gvaizdikas.

kėjiminių bei politinių įsitikini
mų. Prakalba buvo gera. Be 
j c, kiekvienam,, atsilankiusiam 
duota veltui didelį SLA. kalen
dorių. — B. Barniškis.

NORTH SIDE
LSS. 138 kuopai susitvarkius.

Vietos LSS. 138tai kuopai 
šiais metais prisiėjo daug neina 
onumo pergyventi. Vienok mu -

Auka plieno industrijos 
darbininkams.

Gruodžio 17 dieną įvyko LM 
PS. 29 kp. susirinkimas. Be ki

šų priešui veltui save ramino ta buvo prisiminta apie reika-
viltiini, kad kuopa bus pakrik- lingumą šelpti streikuojančius 
dyla. Kuopa, apsivaliusi neaiš- plieno industrijos darbininkus, 
kių komunistiškų elementų, da- Draugės tani pritarė ir nutarė 
jar ranka rankon eina su visų paskirti iš kuopos iždo 20 do- 
tautų socialistais ir Socialistų lerių. Pavienės narės aukojo 
\irlija. Dabar vieton pirma po 1 dol.: M. Jokubaitienė, K. 

buvusių peštynių, koliojimosi Pcčiukienė, M. Kalainiutė ir M. 
pas mus vieši draugingumas ir Lukauskaitė; po 50c: M. Mačiu- 
rimtas dalykų svarstymas.

Taip dalykams stovint kuo
pęs laukia gera ateitis.

— A. B. L.

BRIGHTON PARK
Susirinkimas.

Berods, kartą jau buvau ra- i 
šęs apie pavyzdingą tvarką Kei 
siūčio Pal. ir Pašalpos Kliube. 
Dtibar ir vėl negaliu nepaste
bėti, kad toji draugija gali būt 
geru pavyzdžiu visoms musų 
pašelpinėnis draugijoms, 
eitą nedėldienį, gruodžio
kliubas laikė priešmetinį susi
rinkimą, 
a/tyo tiek daug, kad svetainė tent d. P. Galskis ir Naujienų 
buvo pilna pilniflelė. Je, na- redaktorius, d. P. Grigaitis. Pra 

pavyko kuogeriausia.
Publikos buvo pilna pilnutėlė 

‘ svetainė.

te, M. Lekešienė, K. Bipkevičie 
nė, V. Snmlienė, M. Andrulienė, 
A. Vilienė, M. Viščiulienė. ir A. 
Tumošienė; po 25c: A. Prusie- 
nė, O. Remeikienė ir J. Sagadi- 
nienė. Viso $29.25.

Visoms aukojusioms tariu 
i širdingą ačiū. — M. Lekešienė.

TOVVN OF LAKE
Prakalbos.

S tok j ardų darbininkų linijos 
257tas lokalus praeitų nedeldie-

21, bus Davis Squarc parko svetai* 
Kalbėjo trįs kalbėtojai: 

Narių j susirinkimų 1 vienas anglas ir du lietuviai, bu

Mergelė—žudeika pasidavė
Ta jaunoji panyte kur i
i .• . . v ^urm ojue. — nvuruią prcieKt’ij;vakar naklj ant vietos nušovė skaitys Dr. M. T. Strikolis nedėlioj, 

turtinga šaudomos galerijos sa gruodžio 28 d.,^ 3 vai. po piety, Kny- 
vininką, John Rcynoldą 709 N.
Clark gatvėj, vakar pati pasida
vė į policijos rankas. Ji yra 
sten.ografistė, May Byrne, 
gyvenanti 212 W. Kinzie gatvėj.

gyno svet. 1822 VVabansia Avė. Po 
prelekeijos bus šokiai prie geros 
muzikos. —Dr-jų Sąryšio Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro repeticija įvyks pėlnyčioj, 
gruodžio 26 d., 7:30 vai. vakare. O. 

. 1447 So. 491h 
---  Po repeticijos bus priešmeti- 

, uis susirinkimas. Visi nariai prašo
mi būti laiku. | Valdyba.

Reikia moteriškes dirbti vir
tuvėje Woodlawn Lunch Room.

6319 S. Halsted St.
Tel. Wentworth 1257.

Kartu su ja pasidavė ir jos pa-1 lamuliunienCs svet. 
(lydovai. Mergelė sakeisi, kad Av(’ 1 ° '1<)S
Rcynoldą ji nušovusi netyčia. 
Eina tardymas.

Dramatiško Ratelio repeticiją šian 
die, gruodžio 24, kaip buvo tarta, 
neįvyks. Sekama Marijos Mngdelic-

- v . , . f
švenčių. Laikas ir vieta bus, pas-

. — Valdyba.

REIKALINGA jaunų moterų ir 
mergaičių virš 16 metų. Lengvas 
darbas ir piriimna viela. $15 j sa
vaitę pradedant. Darbas be pertrau
kos per apskritus melus. 

OLSON RUG CO.
1508 W. Monroe St., Chicago,

PARDAVIMUI __
PARSIDUODA keptuvė juodos 

duonos ir keksų; biznis yra išdirb
tas gerai. Parsiduoda iš priežasties 
savininko nesveikatos./ Norintis 

pirkti galit patirti viską ant vietos 
po antrašu:
1400 So. 48th Ct.. Ciceri, UI.

ANT PARDAVIMO mastinė krau
tuvė ir abclna pardavimo krautuvė 
lietuvių apgyventoj kolonijoj; gera 
priežastis dėl pardavimo. Atsišau
ki! į Naujienas ix> num. 25.

m.
Cirkaus žvaigždė—elgeta.

Alinio Carrol pora dešimčių' 'Cs repetieij# luikysinic po žiemos v švenčių. Ijiil"*“ ••• vh.in inIU «».c_ 
metų atgal buvo viena įžymiau- kcibla vėliau.
šiųjų cirko žvaigždžių. Šiandie 
ji eigėl’a, visi;, užmiršta ir mir
šta badu savo mlažame nekuren 
lame kambarelyj 1911 W. Ma- 
dison gatvėj.

Ima nagan gatvekarių kompa- 
.J n i ją.

r
Miesto taryba labai pasipikti

nus. Matai gatvekarių ir cleva 
torių kompanijos nors ir ima 
po 7 ir 8 centus nuo pasažie- 
riaus, bet patarnavimas tiems 
pasažierianis likęs visai nepa
kenčiamu. Gatvekariai ir ele
vatoriai tarytum silkių bačkos 

kimštinai prisikimšę žmonė
mis. Ir tų pačių dar negalima 
gauti. O barnėse šimtai karų 
stovi.

Mat tiems karams Operuoti 
reikalinga žmonių ir elektros 
pajiegos, o visa lai reikalauja 
inaujų išlaidų. Tatai kad jas 
sumažinus ir turėjus dar dan

Cicero. — Vyrų ir Moterų Apšv. 
I Draugystės priešmetinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 28 d., 
1:30 vai. po pietų, .1. Neffo svet., 
1500 So. 19111 Avė. Bus rinkimas val
dybos 1920 metams ir kiti svarbus 
reikalai. Visi nariai ir narės buki
te laiku. Valdyba.

Chicagos Lietuvių Soc. Vyrų Cho
ro nariai, malonėkite visi .susirink
ti Kalėdų dieną į Meldažio svet. kaip 
4 vai. p<> pietų turėsime repeticiją 
ir reikės dainuot LSS 22 kp. rengia- 
niliin Kalėdų vakare. Nesivčluokile.

— Sekr. 1). Miller.

Cicero Liet. Skolijimo ir Rudavo- 
jimo Draugystės metinis susirinki
mas įvyks subatoje, gruodžio 27 d., 
7:30 vai. vakare S. Žvibo svet. 1347 
So. 50 Avė. Bus rinkimas valdybos 
ir kiti svarbus reikalai.. Visi nariai 
atsilankykite. — Direkcija.

Harvey, III. — Nepaprastas visų 
vietos lietuvių draugijų susirinki
mas tikslu sutvarkyti aukų rinkimo 
darbą Liet. Rami. Kryžiuj įvyks 

gruodžio 26 d., kaip 7 vai. vakare, 
svetainėj 15639 So. Halsted St. Visi 
kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

MOTERIŠKĖS skalbiniams, fin
tuose. Taipgi imlų plovėja ir kuknė- 
je pagelbininkė. Gera mokestis 

2516 Mon trose Boulevard.
♦ Telephdne Monlicello 5813

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA grosernė pigiai. 

Biznis geras nuo senai išdirbta*. 
Lietuvių apgyventoj vietoj.
3215 So. Painei! Avė., Chicago.

RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGA — mergina ar vai
kinąs — dirbti ofise, kaipo užveiz- 
da ofiso.

A. PFTRATIS & CO.
3249 So. Halsted St., Chicago.

REIKALAUJA į šeimyninį viešbu
tį prityrusių kambarinių; mokesties 
$52.50; taipogi prityrusių tarnų. At
sišaukti į namo užveizdą

DREXEL VIEW APARTMENTS 
4358 Drexcl Blvd.

REIKIA DARBININKŲ

f ,
Nuolatinis*<larbas.

LINK BELT CO.
39th St. ir Stcvvart Avė. Chicago.

si kaip tinkamos.
Miesto taryba kaip vienu bal 

su nutarė imti tuos pclnagatidas 
už pakarpos. Pamatysima.

Cicero Liet. Skolijimo ir Budavo- 
jiino Draugystė iš priežasties Kalė
dų šventės duokles priims pėtny- 
Čios vakare, gruodžio 26 dieną.

— Direkcija

Moldcrių reikia;
Gerą mokestis. o 

Arti Illinois Central Dypo 
Kreipkitės i 

EMPLOYMENT DEPT.
\VHITING FOUNDRY

& EQUIPMENT 
HARVEY, 1LL.

co.

.įieško valdininko.
Visoje šalyje įsakyta j ieškoti 

vienų buvusi Ųljicagos valdinin
kių tarnavusi fėderaliame mo- 
kesčių-taksų biure. Kaltinamas 
delei išėjusių aikštėn suktybių 

šlapio pardavinėjimo svaigi
namųjų gęrimu.

Waterbury Conn. — LSS. 31 kp. 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 28 d., kaip 9:30 vai. ryto, 
svet., 103 Green St. Visi nariai bū
tinai atsilankykite, nes turime daug 
svarbių reikalų. Tie, kur norėtų 

įstoti j LSS. kviečiami ateiti.
— Org. P. Plečkaitis

Pa j ieškojimai
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKALINGA
DARBININKU 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry St.

REIKIA
PAPRASTŲ DARBININKŲ

Nuolatinis darbas

WESTERN FELT W()RKS
4115 Ogdcn Avc.

Iš Įvairių Sričių
Rašol^iNAS.

KAS ILGIAUSIAI, O KAS 
TRUMPIAUSIAI GY- s 

VENA.

PAJ IEŠKAU savo pusbrolio Pra
no Mikaliųno: paeina iš Kauno rė- 
dybos, Šiaulių pavieto, Radviliškio 
miesto. Amerikoje gyvena 9 metai, 
Youngstown, Ohio. Prašau atsišauk
ti.

KONSTANTINAS JANK EV1CZ 
2150 So, Hoyne Avė., Chciago, III.

REIKIA DARBININKŲ
FABRIKO DARBUI

KREIPKITĖS Į
STEIN-HALL MFG. CO.

EXTRA BARGENAS
Penkių kambarių vėliausio sti

liaus rakandai bus parduoti už bi- 
le kokį priimtinų pašildymą sykiu 
ar atskirai. Vėliausio stiliaus sekly- 
činė eilė, valgomojo ir miegamojo 
kambario eilės, aksominiai kilimai, 
lempa, gulima ?ofa paveikslai ir lt. 
visi kaip nauji. Taipgi $200 dvigu
ba sprendžina fonografas, groja vi
sus rekordus, parduos už $60 su re
kordais ir deimantine adata.

Nepraleiskite šitos progos, 
Rezidencija

1922 So. Kedzie Avenue.

Ar Jos Nornt©
Bargeno?

Aš turiu ant rankų puikų $150 ver
tės dideli (kabinetas) vidutinio di
dumo fonografų, 12 rekordų, dei- 
inantinė adata, NEMOKAMAS PRI
STATYMAS, už $50.00.

Taipgi dideli aržuolo svcklyčios 
setai, rašomas stalas, gražių karpe- 
lų. geriausis pasiūlymas. Priimame 
Liberty Bondsus.

SOUTH SIDE FURNITURE 
STORAGE

2102 W. 35th St., kinap. Archer Avė. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. po pie

tų; taipgi Nedaliomis.
TIKTAI ši” MĖNESI."

puikų 
varfo- 
esame

Geriausis pasiūlymas gaus 
tikros skaros seklyčios setą, 
tą 30 dienų, vertas $175. Mes 
priversti taipgi pratuštinti daug ki
tu seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes laiftgi turime visokių divonų, 
fonografas. J’RLSIUNčIAME U2- 
DYKA. Priimame Libą'rty Bonds.
\VESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 \V. Harrison St.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Ne- 

dėliomis nuo 10 iki 4 vai.

MOKYKLOS

MA5TER 
5Y5TEM

Vyrų ir
mo ir Designing Mokykla.

Musų sistema ir mokymo budu 
jus trumpu laiku išmoksite viso a- 
mato.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo, designing ir siuvimo 

į skyrius, kur kiekvienas gauna geros 
* pijaklikos besimokindamas.

Visuose siuvimo skyriuose maši
nos varomos elektros jiega.

Kviečiame kiekvieną ateiti by-ku- 
ritio laiku, dieną ar vakarais, pasi
žiūrėti ir pasikalbėti dėl sąlygų.

Patiems daromos sulig mieros, 
visokio stiliaus ir dydžio iš bet ku
rios madų knygos.

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnieka, Vedėjas 

!90 N. STATE STREET, CHICAGO.
Kampas Lake SI., ant 4-tų lubų.

PAJIFšKAU draugo Vincento 
Preikšo paeina iš Gubernijos dva
ro, Šiaulių apskrities. Turiu svar- 

1 bu reikalą. Meldžiu atsišaukti laiš
ku ar žinanti, pranešti; už ką busiu 

i dėkingas.
GEO. SAVICKAS

1757 Purk Avė., Chicago, III.

REIKALINGA
PEČKURIO LAISNĖMIS 

FENSKE BROS.
1666 Mc Henry Avė.am t 

svieto gyvena kunigai ir karii/in 
kai. Bet gabiausias buvęs kari
ninkas Napoleonas I gyveno Ivos 
52 melus. Neilgai gyveno / nei 
kitas didis karininkas, Aleksan
dras Makedonietis. Iš kunigijos 
popiežiai veik visi gyveno ilgai

Pasirodo, kad ilgiausiai
buvo pilna pilnutėlė.
riais ir rimtais nariais Keisiu- kalbos 
čio kliubas gali didžiuotis.

Susirinkime, tiesa, buvo ga
lima pastebėti viena kita tvar
kos vedėjo paklaidelė, bet rei- kalbų surengti.

Mokytojai meta savo amatą, ir daugelis kunigų sulaukia la- 
Augštcsniųjų (high schools) bai žilos senatvės. Bet užsiinjan 

mokyklų mokytojai vienas po į tieji saugojimu žmonių nuo 1Ąir
ki tam rezignuoja ir eina jies-|tics gydytojai gyvena beveik 
kotus pelningesnio užsiėmimo, trumpiausiai, < ir tarp jų mažai 
Dabartinis jų užsiėmimas visai yra mirštančių nuo senatvės.

veikiai visa 
Matyt, kad 

“komunistų” 
nesikentimo.

nominuota

Reikeįtų dažniau tokių pra[ 
— Unijistas.

PRANpSU giminėms ir draugams, 
jog Antaną Paukštį užmušė gruo
džio 19 d. zinkų kasyklose, lloskin’o 
kasykloje, Benton, Wisc.

Kviečiame gimines atsilankyti.
— Antanas Batvinis.

PAJIEŠKAU Gabrieliaus Kibos* 
paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 

; .loniškės vals., Pąudriuvės kaimo. 
Gavau laišką iš l.ietuvoiTlš jo gimi
nių, atsišaukit ar praneškit

K. GUSČIUS,
50th Avė., Cicero, III.

REIKALINGA
PATYRUSIU

MAIŠŲ
LOPYTOJŲ

M. S. GOLDBERG 
1508 So. Newberry Avė.

i neapsimokąs: gaunamomis ai- Jl atai pastebėta senai. Prancijoj , 1
1 gomis jie nebegalį pragyventi. ' net surinktos specialės statisti-. Albinas Kijušas prąšau gimi

nes ir draugus aplankyti, busiu dė- 
: kingas. Uigonbutis randasi ant: 
j 1753 W. (Longross SI. 7-tų lubų 

kambaryje 703
i PAJIEŠKAU savo švogerio Stanis
lovo Vilkaus,, pirmiau gyveno Wis- 
consin ir Michignn miškuose, o da
bar gyvena Chicagoje. Jo pusseserė 
Marijona Balčailė nori su juo pa-

Mokyklų vedėjai -susirūpinę, kos žinios apie nepaprastų gydy- 
bet ;
janis algų jie nė neprisimenu.

• •• » it 1 t a • a 1

nesilaikahit tvarkos ir geriau
sias pirmininkas jos neišlaiky
tų. Čia betgi buvo kas kita. 
Neveizint kelių tvarkos vedėjo 
paklaidų susirinkusieji jas pui 
kiai apėjo ir tvarka buvo kuo- 
gerirtusia.

Išdavė raportu^ įvairios ko
misijos ir rinkta nauja valdy
ba. čia, naje, b 
sukelti ginčų, bet 
buvo numalšinta, 
tarp socialistų ir 
esama didelio 
Pav., kada buvo
kandidatai į draugijos pirmi

ninkus sekamiemis metams, bu 
tent: d. šeganiO’gas, Valukas, J. 
Malala ir Misevičių ir kada, pa
šalinus nominuotus kandidatus 
iš svetainės, ėjo Apkalbėjimas 
delei jų tinkamumo, Kipšas pa
reiškė, jogei Valakas priklausęs ■ 
tokiai partijai, kad jeigu jisai 
elgtifs taip, kaip rodo j<xs konsti 
tucija, tai gali suardyt mu- 
jsų kliubų. Iš publikos buvo 
pastebėta, kad čia ne partijų rei 
kalas, o kliubo. Orait, visa ra
mu. Patumsis tečiaus ir vcl 
įsikiša: “Šegamiogas mažumoj,

apie padidinimą mokyto- tojų mirtingumą. Iš tų žinių 
„L...:..:.  1 matyt, kad daugiausiai ne laiku

Thip dalylkamfš stovint nebus miršta gydytojai ne nuo užsikre
mtos tabu, jeigu vieną gražią 
dieną mokytojo pereigų eiti te- 
panorės koks nors šiaučius ar 
kalvis.

Mirė Coliseūmo direktorius.
Praeitą naktį tunai pasimirė , 

didžiulio Chicagos (’oliseum.’o 
direktorius, S'lcsvart Spaldin.

Mirė pirkdamas tikietą.
Pasiturinllis verteiva, William 

Clark, 2140 S. St. Lotus Avi, 
vakar pirkdamas geležinkelio 
tikietų Nortlnvestcrn geležinke
lio kompanijos depe urnai pa
simirė. Širdies liga.

kia balsuoti už didžiumą, va
dinas Valuką.” Vėl balsas iš 
publikos: “ką čia jus apie tas 
mažumas ir didžiumas? Kur 
jos?” Bet Patumsis neqasiduo 
da. Girdi “Šegamogas eina su namųjų 
mažumja, o Valukas su didžiu
ma.” Bet jis nuraminta. Eina 
slaptas balsavimas. Anot Pa
tamsio, “didžiumiietis” Valukas 
gauna 19 balsų, “mažumietis”

“Šlapiasai” darbymetis.
“Slapieji” vakar turėjo dide

lį darbym'etį. Viename vidur- 
iiųicėčio vfešbuty parduota už 
apie pusantro šimto tūkstančių 
dolerių degtinės ir kitų svaigi- 

gėrimų. Kur ponai 
“slapieji” pirkliai dės savo tavo- 
rų nežinia. Bet veikiausia jie 
nujaučia, kad neužilgio bus at
šaukta nepaprastai prohibicijos 
patvarkymas.

tinio limpamomis ligomis nuo 
ligonių, bet nuo širdies ligų, nuo 
kraujo ligi\, arterijų sukietėji
mo ir nervu ligb. Francijoj dau- , simatyti. Taipgi M. Bąlčaitė jieško 
giausiai daktarų miršta nuo su
dies ligų. Nuo tų ligų taipjau sišaukti. Taipgi jieško Onos Vitkai- 
daugiausiai mįršta ir aptiekiuin

. Nuo širdies ligų daktarų 
miršta 44 nuoš., taigi beveik pu
sė; 20 nuoš. miršta nuo nervų 
ligų, beveik tiek jau miršta dak- 
lainį nuo morfinizino; 7 nuoš. 
nuo džiovos, ir tik desimta da- j j^X<TA- PATYRUSIŲ7 MERGI- 
lis daktarų miršta nuo kitokių / r
ligų ir nuo senatvės. Maža dak-' y VILNOMS ŠORI UOLI, 
tarų tesulaukia senatvės, nors ' dA^BO VALANDOS: NUO

7:30 A.M. IKI 4:50 P.M-; SUBA- 
TOM1S IKI 12:30 M.
MOKESTIS NUO $18.00 IKI 
$20.00 SAVAITĖJE.

FELSENTIIAL-SLEPII
... COMPANYChicagos Lietuvių Vyrų Choro _rr _

dainų repeticija Įvyks ketverge, gruo ( 7.)«)-7«)J W . J A\ LOR S I REEI. 
dilo 25, Mildos svet., 12 vai. rytoj------- ------------------------------------- .
Visi dainoriai. malonėkite susirink- | PAJIFšKAU senyvos moteries dėl 
ti paskirtu laiku. — J. Gedraitis. prižiūrėjimo stnbos. Kas link mo-

žmončms sveikatą išlaikyti taip, 
kad jie k neilgia tįsia i gyventų.

Pranešimai

( savo (tėdės Domininko Jokšo; jis 
gyveno Illinois valstijoj. Malonės at-

Jonas Jakavičia, 
3230 Lowe Avė., Chicago, 111. 

Phone Boulevard 5851.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PYwH| * Vilt* 1 j • •»»- • ——— .. . ,   - .«-» .■.».*■» m—.»■■■», .„k

. malonėkite susirink- | PAJIFSKAU senyvos moteries dėl 
iku. — J. Gedraitis. prižiūrėjimo stnbos. Kas link mo-

---------------- kcslics susitaikysime. Atsišaukit
\ Visų chorų, priklausančių Susiv. c -M- U(>li.NSK\

Liet. Soc. Dainininkų ir turinčių ko- I'owe Avė., antias flatas.
kių nors reikalų, (lomai šiuo paskel
biu, kad kreiptumėtės į sekretorių 
sekamu antrašu:

tu-T K ALINGA MOTERŲ 
PRIE SKUDURŲ SORTAVIMO.

F. Janilionis, GERA MOKESTIS.
3347 S. Union Avė. Chicago, III. 1530 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS vyras pardavė
jas, visą' laiką arba trumpų laikų. 
Patyrimas nereikalingas, Musų vy
rai uždirba nuo $50 iki $60 į savai
tę. Atsišaukite Room 9111912. 
■131 So. Dearborn St.

REIKALAUJA
Geležtes dirbėjų ir pagelbininkų, 

gera mokestis ir pastovus darbas. 
GUAitANTEE IRON & STEEL (J).

2849 W. Lake St.

r VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir na
mams. Vietos duodamos dykai. 
Diplomai. Mokslas lengvais at- 
atmokėjimais. Garantija už $10 
išmokinti sinti moteriškus rubus. 
Telef. Sccley 1613. y

SARA PATEK, Pirmininkė,:

RAKANDAI
EXTRA1

Barberys Galinis parduoda savo 
barzdaskutyklą, nes po Naujų Metų 
išvažiuoja i Lietuvą, gavęs iš val
džios leidimą. Kas nori pirkti,) ka
di)’ nemokantis barzdaskučio darbo, 
lengvai gali išmokti. Yra 4 skutami 
krėslai ir visokie elektriniai įtai
symai. Visa bus parduota labai pi
giai, gerą proga ypatingai lietuviui, 

nes apiclinkė apgyventa lietuvių. 
Taipgi parduoda klcrnatus ir smui
kus; kam Šitie instrumentai reika
lingi, tegul nepraleidžia progos. At
sišaukti tuojaus.

D. GALINIS
311 \V. 4lh SI.. So. Boston, Mass.

PARDUODAMA, Cigarų, ci- 
garetų, cukrinių ir smulkių 
groscrių sankrova, labai geroj 
vietoj.

1044 W. 51st. Str., Chicago.

ANT PARDAVIMO kratomų pa
veikslų teatras. Teatras randasi la
bai sieroj vieloj, biznis nuo seniai 

išdirbtas. Parsiduoda iš priežas
ties ėjimo j kitą biznį. Kas pirks, pa
darys pinigų..
4151 W. Madiaon St. Chicago. 
nių, atsišaukite, arba kas žinote, 
meldžiu pranešti

J. GUSČIUS.

VAKARINĖ ANGLŲ KALBOS -T 
MOKYKLA LIETUVIAMS. 
Lekcijos privačiai ir kleso- 

mis. Mokestis kiekvienam pri
einama.

L. T. NARMONTAITfi, 
Mokytoja

3223 Parnell >Ave., Chicago 
Tclcf.: Ęroulavard 9923.

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokinama: angliškos ir lietuvi! 
kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tė.s, stenografijos, typewritfng, pir- 
klybos teisių, Suv. Vaisi. istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, poli- 
tikinės ekonomijos pilietystės, dai- 
liarašys

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto 
Iki 4 vai. po pietų. Vakarais nuo f 
iki 10 valandai.
3106 SO. HALSTED ST.. CHICAGO

Phone Yards 723
P-LĘ E. G. MAKAR

PIANO MOKYTOJA 
4515 S. WOOD ST., CHICAGO 

Duoda lekcijas skambinimo 
pianu pagal sutartį.

Baigusi muzikos mokslus Chi- 
cagos Musical College.




